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 [- רשוכו סמוע רתי לש םימעטמ תוברתהו ךונחה דרשמב בשחמה ףילחהל טלחוה 71 תנשב

 .לעפש בשחמה לש ךומנ
/ 
 ו
/ 

 / הנגב ץראה תשעור הריחבה הלפבנ זאמ .73 יאמב הלבקתנ ףילחמה בשחמה גוס יבגל הערכהה

 ן .הילדה ועיגה ץנחה תוגותעל דעו

 רואל) הל םילוקשהו הריחבה ךרד םאה ?הנוכנ התיה הריחבה םנמא םא תלאשנה הלאשה

 םילוקשה םאה ?הז םוחתב םיקסועה םירקחמבו תורפסב לבוקמל םימאות (ירוטסהה םחותנ

 ?ילארשיה קשמב םיפדעומה םילוקשל םימאות הריחבל וותוהש

 תוכרעה ,םיבר םיינכט םיטרפמ ללוכ ותויהב ,ךבוסמו בכרמ ךילהת אוה בשחמ תריחב ךילהת

 ,ךכ הריחבה ךילהת ססבל ,ןכל בושה ,הבר םיבשחמב העקשהה .תויתוכיא תונכרעהו תוילכלכ

 תוסחייתה ךות ,ןבומכ .היוצרה הרומתה חלטבתו תואצוהה רשפאה לככ טיעמת וב הכילההש

 .םיבשחמ תריחבב םימייקה םיצוליאל

 תורחתת יעוצב ,היצלומיס ,תולע ריחמ ,הכרעה ,םיבשחמ תריחב :ומכ חתפמ תולמו תואמסלס

 תוטישב ץראב םלטקונ םאה ?תמלוה חטשב הריחבה םאה ךא .תוחכפמנ תועמשב היגולודוטמו

 םיפסונ םלמרוג של םאה ?הנובנ הטלחה תלבק החיטבמ םהב הכילה םאה ?"תולבוקמ" הריחב

 ,הרוהט תיביטקלבוא הריחב תמייק םאה ?ומצע בשהמה לש הריחבל טרפ םהילא סחייתהל שיש

 הלא ?ךרדה איה םאה ,תמייק םאו

 לתשב דקמתמ" ןוידה .ןולשכה רוקמל עלגהל ןויסנב ל"נה עורלאה תחתנמו הנד וז הדובע

 לע ועיפשהש םינתשמה .ךילהתב םידקומו ך?להתה לע םיעיפשמה םינתשמה :הלעבה לש תויוז

 תרמוח יפל - חותנה רואל ,יביטקיבוס גורד - םיגרודמו ,וב םיבלשל םיסחוימ ךילהתה

 .עורלאה לע םתעפשה

 הלעפ םינתשמ תצובק .ףכה ועיררהש הלא םה ,דחא הנתשמ אלו ךילהתב דחא בלש אל :הבקסמה

 .תרבטצמ םתעפשהש םידקומ המכ אלא עבוק דחא דקומ ןיא םג ךכ .תידדה העלפשהו

 .תונקסמ תועצומו ןולשכל תופצל היה ןתינ םא הלאשב תמייתסמ הדובעה



 ו תנרפס תריקס - א קרפ

 םידדמו תוטיש ,םיכילהת ,םיבשחמ תריחב

 תוילכלכ תוכרעה ,טיבר'םיינכט םיטרפמ וללכב |ןבוסמו בכרמ ךללהת וגה בשחמ תריחב ךילהת

 / וב הכילהש ,ךכ |הריהבה ךילהת ססבל ,ןכל בושח ,הבר םיבשחמב העקשהה .תויתוכיא תנכרעהו

 ו תריחבב |םימייקה םיצנליאל תוסחייתה ךות ןבומכ ,בשחמה תואצנה רשפאה לבכ טיעמה
, . - / / 

/ | | | / 
: , / . 

 ךות םיבושהו [לנתשמה םיילכלכה םיטביההו ןוגראה יכרצ) יפ לע עבקהל הריחבה ךילהת לע

 \/ .בר ךרע םייתומכל דוגבב ,םייתנכלאה םיביכקמל של הב רשא ;תגיפנליחה תניחב

 תמכסמו ןניסנה תא הנלמה הירנאית הנה התוהמב יכ םא ,הפיקמו הבחר אשנבב תקסועה תורפסה

 < [32] ךילסו'ג [37] פרש [49] קרמ?ש הריחבה ךילהתל םיבלש העיצמ אשנבה תרקוסה תורפסה .ותוא

 האוושהל תוקינכט ,האוושהה ךילהתלו ומצע הריהבה בלשל רזע תוקיבכט וא תנטיש ןכו ,(דועו

 .םיטרופמה םיעוצבה תאוושהלו תללוכ

 םיאנתל המיאתמה תריחבל השיג רידגתל שמתשמה לוכי וכותמש םלפבנ תרגסמ עיצמ [49] קרמיט

 םייטילופהו םיילכלכה םילנכטה םיטביהה ןהביש הריחב תווצ םיקהל ותעדל שי .ולש םייפיצפסה

 לחה ,ללוכה הריחבה ךילהת לש םיבלש 4-ב הנד נתריקס ,לפיצפס בשחמ רחבי נא ץילמי ףוסבלו

 דע תעצומה תכרעמה תמאתהו תנעצהה לש ןתוניקת תקידב ,תנעצה תלבקל היבפ ,תושירדה הותנמ

 תוטל ןונכת ,דיתעה יכרצ תכרעה :רתעהל ןנה תושקה תויעבה .שממ הריחבה לש יפוסה בלשל

 תאנושה ,(לארשי יבגל ןוכב ל המ) הריחבל דמנעו םייקה ברה רחבמה .ךורא

 ללוכהו לדומ לע ססובמה ט6מסתתגפע% םג .תנרעושמ תודידמו הכרעה ,"םיזופתו םיחופת"

 .הכרעה קר אנה ,שמתשמה סמוע תא תנגצימה תודנבע תכרעמ

 : םיאבה םלמעטהמ תושק הלא תויעב

 .םליתוכיא םיבלכרמ .א

 ןויכ .'וכו חותפו רקחמ תולע ,הכרדה תולע ,הבסה תולע :ומכ םיאשנב ךירעהל דאמ תשק

 ובה [49] קרמיטל וז הדוקנכ ,הארנה ןורתפה .תויועטל םידענמ םה הכרעהל םישק םהש

 .תומדוק תוכרעה לש ךירדמב שומשה

, 

 %: ולרבדכ ,לשונאה םרוגה .ב

 " א תטתנמסע 01 םטתמנהמ 18060ע8 זמטפ6 06 +886ת !ת60 8סססטת% 1ם 5610041םַש 60נםקו00ע8."
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 ,םלנתשמ תורוכשמו םיריחמ ,םינתשמ שמתשמה יכרצ ,םינש םיתעל ךשמנ הרלחבה ךילהת

 ןאכ םגו תובורק םיתעל חנזמ הז אשנב .הנתשמ תשרדנה םינתינכותהו םינחובה תומכ

 .בוטה הרקמב תוסג ןה תוכרעהה

 , , תויביטקיבופ .ד

 הרלתב לכש הדבועה תא ענבמל ךרד ןיא .קוידהמ םיבורמ הכרעההו שנחגה םיבר םיחטשב

 .תוחושקהו תושקונה תנטישה וליפא ,תניבלטקיבוס לש הבר הדמ תללוכ

 ךות ,ודי לע תעצומ הריחבל הרטמה תיצקנופ .תמצע הביתבה תיעבב ורפסב ןד ₪33 פרש

 םיניפאמו תורטמ תעיבקו תויחרכה תושירד תרדגה ,(תולע םנמיגימ) ילכלכה דנסיה תשגדה

 ךבוסמו צטט השומימ ךא ,תוטשפב היעבה חסינ [47) פרש .ידדה/| םלולקש ךות ,הריחבל

 : ןלהלכ םיבלש -ינשב .תעבקב .ףלדעה .בשחמה .נא היצרוג;פגוקה תבימבל גתבדגה .דאמ

 תנא

 אטו =  תגפא ( א|] ) - : 'א בלש

- : 
 אש * = גז (אטו ( - : 'ב בלש

1 : 

 : רשאכ ךופה םיבלש ררסב ןא
 אטו) = לט] - 09 /

- : - 

 .! שומש לש ךרע - 1ץ)

 .] שומשב 1 היצרוגקפבוקה תולע -10(] /
/ 

 .]! שומשב 1 תכרעמ לש וטנ הכרע | - ו

 / / י

 ,הלא תוכרעמ ודעוי ןהל םישנמש:'א ה הריחבל תודמעמ תויצרנגלפנוק 11[ שי םא רמולכ

 ןתונה הז ונה םלאתמה שומשה ,העודל תְלמיטפואה הלצרוגיפבוקה [שאכ ,371) ; בשחל ןתינ

 הנה תמאתמה היצרוגיפנוקה ,עודל ילמלטפואה שומשה רשאכ רפאל וטב ךרעה םומלסקמ תא

 ללמיטפואה שומשה אלש ,אלא .רתוא הכומנה תולעב תשרדנה הדובעה תעצבמ רשא וז רורבב

 לכ תא ןובשתב איבהל ללב /,תורדגמ תויהל תולוכי ת למיטפואה היצרוגיפנוקה אלו

 םוקמב ,ימוקמ םומיטפואל החבתש הבודיצורפ רחבת אלש ,ןכל בל תמושת ךות ,תויצניבמוקה

 / / .לללכ םומיטפואל
/ 
/ 

 מ



 * : ן
 .]!  שומשה ךרע 1%] -ל םיסחייתמה תלא דחוימב 8 לש םמנלק הנה תיזכרמה הלאשה

. *. 

 : תמייקמה |! תכרעמב ו שומש רחבל ,םימייק םיבותנה רשאכ

/ * 

 אח) לכ אטו /
4 1 

/ 
 , -/ : הליבקמ ךרדב נא |

 ץט) -- 161 ) <> ץט) - סע

 ד % 2 -

/ 
/ 
/ 

 םייקתש היצרנגיפבוקה םיבחוב זאנ שנמשֶה השעמל עבקב ,ינסבל תנמישמה תרדס הרחבנ רשאכ

, / 
 הרחבנש תומישמה תרדסש ךכל תוברע ןנא .(עבקנש שומשה ! )  1 לכל ילמיגלמ

/ / 
 ,תילמלטפואה תכרעמה תריבְל איבת םגנמא לנסנל

7 / 
, , 

1 

/ 

 י / .םיכבוסמו

=[ 2 | 

 ,בשחמ יעוצב לש תוליעיה תדידמל תובושה תוקינכטב טרופמ ןויד 3 פרש ךרו

 רזעהל ןתיג ןהב תוקינכט המכ רקוס אוה .הריחבהנ בושחה ךילהתב יזכרמ קלח םיווהמה

 בבס ןמז תולבגמב תולע םומינלמ הרטמכ גיצמה דניוודלנש לש לדומה ומכ ,בשחמ תריחבב

 תוליעיל םידדמ לש תוקינכטל רבוענ םדוקבו תולקשמ ןתמ לש תנצנפגה תוטיטב ןד ,'וכנ

 ןמז לש האוושה י"ע םא ,תודוקפ לש עוצב יגמז תננשמה תוטישהמ לחה .בשחמה לש עוצבה

 םליבכרמ שנמימו עוצב טונשפ הנסיב ,ךמאבכ , ₪11 פרש י"ע תאבנמש יפכ היעבה תגצה יהוז

 (0ע018 + תונודנה תויבכנתב ןתוגלפתהו תודוקפה וא ,הדוקפה עוצב ןמזנ ןורכז רוזחמ

 תוריהמ תדידמל תויטטניס תוינכות תיבב י"ע וא ,808 %[תג6 , 1תפ0עטס([סמ תמוא (

 תוטישל רבעמה םע חלכה ןהילע רבעש םיסרוג שי רשא תוטיש .(לגרק תנינכות) עוצבה

 רקה םונהחתמ תוטלשכ תוגננסמה האוושהו הקידב תוינכות רובע .גבימרגנרפיטלומ לש הדנבע

 תורחת תרזעב האוושה תוטישב הלכו םייטילנא-םילטמטמ םילדומו היצלנמיסה נמכ םיעוצבה

 .תונושה הנכותה תורבח ל"ע ובבבש,םינוש םיגוסמ האוושה תנינכות יפ לע וא ,(קרמ'צנב)

 םומינימ ,םירחתמ ןיב זרכמכ ,תנגושה תוביטנרטלאה ןיב הריחבל תנטיש עיצמ [37] רבחמה

 .'נכו דוקנ היצלומיס ,םימינסמ םיעוצב לש תולע



 ,הרלהבל לוקש םיוהמה םינייפאמה ןהיפל רשא תנגנשה לנלקשהו דוקגה תנטיש לע בכעתמ פרש

 לכלו לקשמ ןתיג ןייפאמ תת לכלו ןייפאמ לכל .הנשמ אשונלו םיישאר םיאשובל םיקלוחמ

 .הריחבל דדמ הווהמה ללקושמ ןויצ לבקתמ .הריחבה ינייפאממ דחא לכל ןניצ ןתינ העצה

 : אלהנ הריחבל םינייפאמה לש תמלנסמ תקולח עלצמ פרש

 \ ,הרמוח

 4 | .חנקפ תנינכות

 ,םיבונתג ןוגרא

 .תננכת תופש

 ,הנכתב הכימת

 ,תוינכות תרמה

 .קפסה תננימאו הכימת

 תבלשמה הטלש הנה םייסחי םינויצ ןתמ לע איה ףא תססובמה רבחמה י"ע תעצנמה תרחאה הטישה

 .הלוכ תכרעמה לש ללקושמ ךרע לבקתמ האצותכו הריחבה לבייפאמב תויביפנאה תורטמה לולקש

 : םיבלש יבשב דוקנ והז

 .1 ונה תורטמה תולקשמ םוכסו יסחיה הלקשמ ןתינ הרטמ לכל רשאכ תכרעמל תונרטמ תרדגה .א

 .הרטמו הרטמ לכל םתמורת תעיִבקַו םינייפאמ תרדגה ובה יגשה בלשה .ב

 תולקשמה אטבמה רוטקוב תלפכמ וז הצירטמ .תנרטמה רפסמכ היתודנמע רפסמש הצירטמ תלבקתמ

 .םיללקושמה םינולפאה האצותכ תלבקתמנ תנבנשה תורטמה לש

 .תולבוקמ תוירשפא תורטמ םג ךכו םילבנקמ הכרעהל םיבייפאמ עיצמ רבחמה

 רובע םינותנ סלסבל הנכת תליבח תמאתה עובקל ,] ורמאמב ילביס פורפ עיצמ,המוד ךרדב

 .םיוסמ םושי

 תונוכת דוקנל תונוש תוטיש 3 תוטרופמו תוגצומ 26 דלנבלד לש םכסמ י"הדובע ריזנ"ב

 תתלו םינייפאמל תולקשמ םיעצומ ןכ .םתאוושהו םיבשחמ תריחבל םירושקה םיננלירטירקו

 .םיבללפאמה



 -: תחא הטיש

 לבקמ הצובקב ביכרמ לכ ,היביכרמל תקלנחמ ('וכו הנכות ,הרמנח) םינייפאמ תצובק לכ

 .האלמ המאתה ןייצמ 1 וליאנ תילילש המאתה ןייצמ 0 רשאכ ,1 -ל 0 ןיב םיכרעב ,לקשמ

 .וז םלנילפאמ תצובק ךותב ביכרמה לש יסחיה וכרעב ללקושמ םיביכרמה יכרעמ דחא לכ

 תדרפנ תנסחייתה םיעלצמ פרש לש ותדנבעבכ ,הז הדובע רינב םג ,(פרש לש ותעצהל המוד)

 םינשה 3-ל בשתמל הרישיה האצנהה ךס :וז הדובע יפל תולעה תללוכ המ .תנלעה תיעבל

 תורחתמה תוכרעמה .(םיטילקתו םיטרס ,הקפסה ,ליבקמב הצלר ,מ"עיל תונריכש) תננושארה

 תולעה תלעב תכרעמה .הכומבה הנה התנלעש תכרעמה רובע לכה ךסל תוקלנחמ כ"חאנ תוכרעמ

 .הללא תנסחייתמ תורחאהנ דדמ הונהמ הכומנה

 -: .תיגש הטיש

 ןפואב םידחולמ רשא ,םייסיסבה הלמרוגל תקרנפמ םינייפאמ תצנבק לכ ,תמדנקה הטישבכ

 .ורצלה תכימתלו הנכנתל ,הרמוהל :םירוטקידניא 3 תנתונה ךרדב ,ןותב ילמיסקמ דוקנל דרפנ

 .ללוכ עוצב סקדניא לבקל ידכ דחי םימכוסמ םה

 האצוהל קלוחמו "קפסה תננימא" םדקמב לפכמ ל"נה עוצבה סקדניא ,ללנכה סקדניאה לבקל מ''ע

 ןפואב רשא ,1 -ל 0 ןיב םיכרע לבקמה םדקמ אוה קפסה תונימא םדקמ .םיבש 5-ל הרישיה

 ונממ םיטירפ ,בבלטקיבוס דדמה תויה תורמל ,םרב .תיביטקיבוס הכרעה לע בוש ססבתמ ,ישעמ

 חול תמנעל הנכותה תקפסה ןמז ,לשמל ומכ ,תיביטקיבוא ךרדב םיכרעמ תניהלו דדמהל םילוכי

 ּי .'וכנ םינמז

 .םימיוסמ םלמוחתב תויצרוגיפנגוק לש ענצב תאוושה לע תססובמ 79 תגצומה תישילשה הטישה

 ,אסריגה וחסנב ₪9] קרמיט .ליעל ןתלנכ הירוגיטק לכל ילמיסקמ דוקג יפ לע עצבתמ דוקנה

 םלכרע תומָּפו דוקנ לש וז הרוצ איבמ ,םיבשחמ תריחבב תיבלטקיבנאה טביהה תדוקב רבדב

 .םייתוכיא

 םדוקנו הריחבה ינייפאמ לש העיבק ,ןלולקשו ןדוקנ ,תורטמ תעלבק לש וז הטלש תטקננשמ

 ,תורטמה לש תולקשמב םייונשל תושיגר רקעב .לולקשה תושיגר בטיה קנדבל שי ,םלולקש ךות

 ,לבקתמה ןויצהש הנה האצותה .תיראינילו תילנידרק הרטמ תיצקנופ היגמ הז גוסמ לולקש ןכש

 כ"הסשכ םהיתנלקשמב א םיבושה הריחבה ינייפאמל םינגויצה םוכס) ,ללקנשמ ךרע הנוהמ

 .םלמרוג ןיב תיראלניל אל הפולחת לש תילכלכה התנהל הריתסב דמועו(1 = תולקשמה



 ./ : תויראיגלל תחנה ךנת ,דנקבה תטיש
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 13 1 : רשאכ >> וא ,

 .1 ןייפאמל ןויצ -

 :1 ןייפאמ לש וכרע ,ולקשמ - 1

 (ההזה) ל"נה ןולצה לבק 4 .ההז ןויצ ולבק םהינשו ,םיבשחמ 2 הריחבל םידמוע אמגודל םא

 ןבומ ,(דבלב המגדה םשל) הרמוה חיבג ףסונ ביכרמב וליאו ןרציה תכימתב 0 לבקש תורמל

 .ןויצ ותוא ולבק םינשהש תורמל 4 לע ףידע היהל ₪  בשחמש

 ,ןרציה תכימתכ ןייפאמ רובע 0 ןויצ לבקל ןכומ היהי חוקל וב בצמ ןכתי אל ןבומכ תואיצמב

 לפלכ תורומק תושידאה תומוקע תואיצמב .דאמ םיהובג םירחאה םיגייפאמל םינניצה םא םג

 : אחסוגל תומיאתמו ,תישארה
 ו שטן 2 מ

 8 = -/ , / ,... מ

 וא
 1 מ \

 ןט8 = 2 )| ןם8% , מ
 ן1 1
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 : רשאכ

 ללקושמ ירטמואיג עצנממ 1

 ללקושמ יטמטלרא " א"

 ,דוקנ לש "םיילמרונ" םימוחתב 0 לבק אוהש לכ ןייפאמ ובש הרקמ לכב 0 ךרעה לבקי 1

 .םיילושב רקעב םיקחרתמו םימוד יד וללה תונלקשמה תנזואמ תכרעמב

 הבושח הרמוהה תנכיאש רמול דרוסבא" : ךכ תאז ראתמ ל"נה לדנמל וסחייתהב ,₪8 קרמיט

 ."האוושהל תונתלנ ןניא טושפ םיתשה ,תמכחנתמ םיגותנ לוהנ תכרעמ לש התוגישבמ םינש יפ

 תרולע
 .המוד ןתולעש תוכרעמ חינהל שי םיבשחמ תנכרעמ יתש ןיב האוושהל וז הטלשב םישתשמשכ

 םלידרוסבא םיבצמל עיגהל םייושע זא ךא ,הללקשלנ םינייפאמה ןיב תונלעה לנלכל םיגתונה של

 .(לרטמואיגו לטמטירא לולקשל תאז חיכומ ₪3 רבחמה)



 .המוד תולע תמרל תלסחי רנחבל כ"חאו תנלע לולקש עצבל ץילממנ עיצמ [47] פרש

 ללמיטפוא שומש רוחבל םיחילצמ םא .רחבנה שומשה תריחבל תערכמ תנבישח שי הז לדנמב

 שומשה םירחוב אל םא ךא ,תילמיטפוא היצרוגיפנוק ,רורב ןפואב ,ןתי ל"גה ךילהתה

 ,לדומה יביכרמ יבש לש תילמודבר הריחבב רשאמ הענרג תויהל הינשע האצנתה ילמיטפנאה

 . אט%] לש רתוי ךומב ךרע הז הרקמב תתל יושע לדנמה .שנמשהו היצרוגיפנוקה

 תיחכננה היצלטסנלאה ?"ע תועצנבמה הלא תנבורק םיתעל ןגה תורחבבה תנמישמה ישעמ ןפואב

 הלאש - תיחכונה תכרעמל םיילמיטפנאה םישנמשה ורחבי םא םג - חיטבמ ובלא טלחהבש המ

 םיגהונ ןיאש דאמ הבושח הדוקב וז  .תרחא היהת היצרוגיפננקה רשאכ םיילמיטפואה םישנמשה

 .הלקשמ אולמ תא הל סחייל

 לש

 בשחמ תנליעי תקידבל םידדמ

 תולאשה .בשחמה תוליעי תדידמל םיגושה םידדמה םיאיבמ ₪9 סקנל ןכנ ₪7 פרש .א

 :רבודמ םאה רמולָכ ([39] סקנל) שומשה תרטמב תינתנמ םהילע תנבעל הלנכי וזכ הדידמש

 .התריחב ךרוצל בשחמ לש הכרעהב 1

 הרמוח ךירעהל שי .הרלתבב בושת ןוירטירק אוה עוצבהש ןאכמו דויצ רחוב ךירעמה

 ..לאבת אוה תכרעמל תיסופט תינכות לש המויק .הנכנתנ

 .עוצב תיזחת ךרוצל הכרעה (2

 תא ךירעהל םינוכתמ .הרמוח יביכרמ תפסוה וא הנכות לש השדח תכבעמ תבנכנתמשכ

 .סמועב השדחה תכרעמה לש הדימעה תדמ

 א

 . .עוצב לע חוקפ 3

 לש םתעפשה יוזח ךרוצל םיצנחנ הלא םיגותג .לעופב עוצב לע םיגותב קפסמ חנקפה

 םינותנ .הלא םייננש לש םתוציחב תקידב ןיפוליחל וא הנכנתבנ הרמנהב םייננשה

 .'וכו תויופידע ןתמכ תויגטרטסא תנטלחה ךרוצל תכרעמב שומש לש ליפורפ םיבגתנב הלא

 : ןה [37] - פרש םהילע תונעל תולוכי הלא תודידמש תנלאשה .ב

 .בשחמ תוכרעמ לביכרמ וא בשחמ תוכרעמ לש תיגולונכטה תומדקתהה רועש המ 1

 .הדמ וזיאב ןכ םאו ,לדוגל האושתה תיעב בשחמב תמייק םאה (2
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 .יבשה תמועל דחא ןרצ?י לש תיגולונכטה תוחתפתהה תאוושה

 .'ב לש וז תמועל 'א בשחמ לש נתנליעל המ

 : ןה תוליעיה דדמ תעיבקל תונושה תוקינכטה

1 

)2 

 07616 המ6 800 +6

 402 הדוקפה לש עוצבה ךשמ תאו 020 לש דיחי רנזחמ ןמז תנושהל םיגהוב

 .םיבוש םיבשחמ ןיב

 .הנוכמ תפשב תנגכתה טלש הב הפוקתב הגנהב התיה הטישה

 : היתוערגמ

 .('וכו םילמ ,םיות) ןורכזה ןוגראל תוסחייתה ןיא (א)

 0₪ -ב םיאצמנה 58000181 88 -ב תובשחתה ןיא (ב)

 .הלוכ הבוכמה תגציימ 422  :תחא הדנקפ (ג)

 .הארנהב תובותכה רפסמל תנסחייתה ןיא (ד)

 .הנכותב תובשחתה ןיא (ה)

 תודוקפ ליהמת

 תארוה לכל םינמזה יבושח לש לולקש השעב .תובוש תוארוהב שנמשה תנרידת תעבקב

 האוושהל רומאכ הדעונו ןומולוס ?"ע העצוה הטישה .םינושה םלבשחמה ןיב האוושהב

 .םיננש 0205 ןיב

 .] בשחמב ןמז תדיהל ריחמ 1 : אהל

 . ] בשתמב 1! הדוקפ עוצב ןמז -1

 .] בשחמב | הדוקפ עוצב תולע 07% < .6)

 . א -ונ ]  םיבשחמ 2 רובע םייק רשאכ

8 / : 

 .הרורב הנקסמה יזא (הדוקפ) % לכל 0 0 א

 :תא םיבשחמה לכל םיוושמו הב שומשה תדמ ?פל %7  -ב 1 הדוקפה םיללקשמ אל םא

 290" < 100 = ף < 0 ) ו
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 .תיביפוא תיטטביס הארוה איה ז] 8 < : לשאכ

 : תנערגמ

 .תמדוקה הטלשב 'הו ד.ב.א (א)

 10 תנדוקפ תוללכנ דימת אל ךא 810 | תחא הדוקפמ רתויב רבנדמ ךדיאמ (ב)

 וז הטלש ,דלמת קיודמ וביא לולקשה ןכלו השק תנדוקפב שנמשה תנרידת תדידמ (ג)

 .לולקשב דאמ תינתומ ,רבסומכ

 תודוקפה תועמשמב םילדבה של ,םיגושה םיבשחמה ןיב תונוש תודוקפה תנכרעמ (ד)

 .תודוקפ לש רחא רחבמ עצבל ךרטצי קדבנש בשחמ לכ רשאכ תננשהל השק ןכלנ

 .('וכו הפצ הדוקנ ,תוירביב) תודוקפ לש תוקלחמ יפל תודוקפה ץבקל םנמא ןתיג

 .םל"מעי תאוושה :ונה "תודוקפה ליהמת"ל דיתיה םושיה

 ,109ת0] קעסקעה8 3

 םיעוצבל דדמ הננהמ תנינכנתה לש ענצבה ןמז .דחנימב נדדוקש תוינכות

 תודובעל תויניפוא תודוקפמ לתה תודוקפ ןונגמ תללוכ תינכותה ,וגצנהש םייטרנאיתה

 םיגותנ תזכרמ תינכותה ,תיעדמ הדנבעל תוינייפואה תודוקפב הלכנו תנירחסמ

 .הכרעהה תרשפאתמ האצותכו היעוצב תודוא םייטסיטטס

 סמויק תמאל התלוכיב; ,הנכות יבגל טעמו הרמוח יעוצב תכרעהב עיזסל הלוכי הטישה

 .ןרציה ד''ע גתטבנהש 20808 לש
. 

 : תיתוערגמ

 תוננכותמ אלו תוינוכרניסא ןה פ5/ק תודוקפ תואיצמב 1/0 -ב תובשתתה (א)

 .יוסנבכ

 ,בשחמ לוהנו חוקפ תולנכותב תנבשחתה ןיא (ב)

 .תוינכות ינבר ךירעהל השק (ג)

 .תעצומה הבכותהו הלעפהה תכרעמ לש הקידב ןיא (ד)

 תלטומ הרוצב ןתוא בותכל ןתינ אל ןכלו הדיחא 6עת6] | תיגכנת ןיא (ה)

 .םיוסמ 02% ןווכל
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 : םויטילנא םילדנמ

 םימליק .בשחמה תכרעמ תא גצימה (םירותה תרותב כ"דב) יטמטמ לדנמל הנונונכה

 תכרעהל םיליעי הלא םילדנמ .תוסחייתהה תא לילכהל השק ןכלו הלאכ םיבר םילדונמ

 . .'וכנ קסיד,ןנוכ ומכ דדנב דויצה ביכרמ

 ,תולבגמ

 .תועצומה הנכותלו הלעפהה תכרעמל תנסחייתה ןיא (א)

 ו -ו - תט!סעסקצפתונו!מש לדומל סינכהל השק (ב)

 .השק םירטמרפ תפסוה ,הושק לדנמ (ג)

 .וטושיפ תדמב תינתומ ותוגימא תדמ ,ןאכמו תואיצמה טושיפ שרוד לדומה (ד)

 , מס תוצא

 .הלא תוכרעמל ןתבסה י"ע הכרעהל תוגנדנה תוכרעמה לע תומויק תויגכות תצרה

 ;םיבר תונורתי

 (א)

 (ב)

 (ג)

 םילדבהל ,הנכותלו הלעפה תכרעמל ,תונושה תויצרוגיפנוקל תונסחייתה תמייק

 .תונכת תנפש ןיב

 .דרפנ עוצבלו היצליפמוק ינמזל הנה הקלדבה

 .תכרעמה קפסהלו תונינכות יובר תוכרעמל תנסחייתה שי

 :תואבה תנדוקנב רהזהל של

 (א)

 (ב)

 (ג)

 -ה

 היצזימיטפוא ןובשחב תחקל ילבמ ,הריהמ איה םא ,היצליפמוקה לש רתי תכרעה

 .רתוי יטלא רלייפמוק י"ע עוציבה ןמז לש

 .(הנכות רקעב) ןרציה י"ע םיעצומה דיתעב םירופשו חותיפ

 .לוסנב ןתובלשח לש ןוכבנ לולקשנ תודובע לש ןוכנ ליהמת תריחב

 לש עוצב לוסנלו עוצב תויזחתל םג ךא דויצ תריתבל רקעב בוט ט6מ0םזמהעא

 .תוננשה תוביטברטלאה
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 :תנלטטגיס תוונכות

 תוינכותו ל6מ0מנמהע% -ה תננורתי תא תדחאמו קנה דא תבתכנש תדחונימ תיגכנת וז

 .'נכו הלעפה תוכרעמ ,םיצבק ,5/ק לש םיטביה ןנבשחב תחקול איתש ןוניכ ,'ןיערג''ה

 קודבל תנמ לע םינוש םילולכמב ץורלנ תוננש תנפשב בתכהל תולנכי ,הלא תנינכנת

 הבר ןורמת תלוכיו תושימג תוקפסמ ,'דכו הלעפה תוכרעמ ,תוינכות יובר תוליעי

 .(הלבק ינחבמ) דבעידב תרנקיב תורשפאו

 :תולבגמ

 .עוצבל השק היוזח וא תמי?ק תכרעמה לש תויגוצי (א)

 ,ס0מ 6 -ב םילנימרט ךרעמ חתפל השק (ב)

 .הבלתכל םדא חכ (ג)

 .הקודה תיזכרמ הנוכה ןיאשכ תודיחא רפוח (ד)

 ,ה ו צ לו מ יס

 לש םיגוס ינשב םיניתבמ .תוטלשבש השלמגהו הקזחה ,הליעלה הטישה חוכב הנה

 : היצלומיס תוינכות

 תוערואמ הכותל םימרזומו תכרעמה תלועפ לש לדומ הנבנ :םיענרלא לע תססובמ (א)

 .םיעודי םינותנ יפל תיגולוננרכ הרוצב

 לדכ ,םינקתומה םייריפמא םינותנ לע תססובמה היצלומיס : 78018 100% טק (ב)

 .םיכירעמ םתואש הדובעה סמנעלו תכרעמה הנבמל םיאתהל

 :תוערגמ

 .ההובג הנכה תולע .1

 לטננימוד םרוג הנתשמ רשאכ יננגשל השק (םיתעלו) תומיוסמ תוכרעמל םאתמ .2

 .לדומב

 תכפוהו תבחרתמ אלה ידמ תטרנפמ היקחהה םא .היצלומיסב תונחתה רפסמ 3

 הרוצב גציל הלדה אלה ידמ הטושפ איה םא .הנתינלו הצרהל ,הבכהל השק

 .תכרעמה תא הנמאב

 ,הבכות תועפשה גצ?ל השק ( 182016 100% טס) תוינויסנ תויצלנמיסב .4

 .םיפוסמ תדובעו םינמז ףותיש ,תויבכונת ינבר

 .לשעמ וניא םיתעל ךורא אוה היצלומיסה חותיפ ןמז .5
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 ( קסע(סזעוגב06 110ם!(0:|ם=).ענצב לע הרקב (8

 קובקב-יראוצ רותאב רזעכ שמשמ .תמייק תכרעמ לש היעוצב לע םלנותנ ףוסאל הטיש

 עייתסהל ןתינ .ופסאנש םינותנה ךמס לע ,תכרעמב שומישה ליפורפ וןתונ .תכרעמב

 .תוינכות ייונש וא דוליצ ייונש םינודנשכ הלא םינותנב

 השעב ףוסיאה .תואצותה תותינ (2) .םינונתנ ףוסא (1) :םיבלש 2 תללנכ השיגה

 םיפסאנה םינותנהש םושמ םיתעל הטומ חנתינה .תכרעמה לש תונבשהתהה תונינכות י''ע

 היושע םיוסמ יננש תיזחת ןכל ,יחכוב בצמב תנלבגמו תמיוסמ תואיצמ םיראתמ

 .תואיצמו עוצב לומ תוכרעהו ןונכת לש תואוושהל הליעי וז הטלש .תקינדמ אל תויהל

 תוצלמה .ד

 אלה .הותפל רתויב השקהו הרקיה םג ךא רתויב הבוטה הטלשה חנכב הנה תיצלומיס (1

 רשפאשכ היצלומיס תונבל ?אדכ אל ףטוש חותפ ךרוצל .סמוע תויזחתל רקעב הבנט

 ןיב רזות ןוזיה לש לגעמ רוציל שי עוצב תרקב לש וז הטישב .8 הקינכטב רזעהל

 .תכרעמב ךכ בקע וסנכויש םייונשה ןיבל תונאצנתה תותיג

 ןתוא תונבל ןתינ .תויטטניס תוינכותב שמתשהל ץלמומ ,השדח תכרעמ תריחב ןרנצל (2

 לעופב םהב שומשה תדמ יפל םלולקשו הוקלה תכרעמ לש םייתוכיא םיביכרמ הנתב י''ע

 .(עוצב תרקבו היצלומיס ,תויטטניס) תנקינכט בלשל שי

 תואצות איבמ אוה .הרלחתבב תונושה תורטמל הלא תוטלש לש המאתהה תדמ תא רקח [39] סקול

 ,תונוש תורטמל תדעולמה הריחהבל ,ל"נה האוושהה תוטיש לש ןתוליעי תדמל רשאב ךרעש רקחמ

 עוצב תיזחת ,הנכות יונש וא היצרוגיפוק יונשמ האצותכ עוצבה לע חנקפ .ליעל ואבוהש יפכ

 וגרוד רשא תוקינכטה .תושדה הרמוה וא הנכת לש הריחבל וא ,תושדח הרמוח נא הנכת לש

 היצלומלסה ,תורחתה :ןה הרמנח לשו הנכת לש הריחב לש תורטמל ןוצר תועיבשמכ ורקחמב

 קר ,ןוצר תעיבשמכ ודי-לע האצמנ ,עוצב תיזחת לש הקידב תרטמל .תויטטבניסה תנינכותהו

 .היצלומיסה

 %6/0 07 4% | -ה תא גיצמ אוה ,בשחמ תדובע תוזחלנ חתנל דציכ תיעבב ןד [34] ןוסנו"ג

 מ"ע .תוכרעתו םייוסג אלא אשננב תוירואית ןיאש הנה ותנעט .בשחמ יעוצב תדידמ םוחתב

 : םיאשוב ינשב עדימ לבקל ותעדל שי תוירואית חתפל

 .עוצב ןמזב תוינכותה הנבמ .א

 .תוינכותה הנבמל ,הריחבל םירמועה ,םייביטגטלאה םיבשחמה תבושת .ב
 .(הפדעהל סיסבכ [47] 'פרש תאחסובל ןוימדה האר)
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 יעוצב םיקדנב ןכל .תמלשמ הרוצב תרחא תינכנת עוצב קנדבתש תיבכנת תננבל נתעדל ןיא

 : םלאבמ םימרנגת י''ע בשחמ

 רשא ,ןזואמ הדובע סמועב ןמז תדיחליב עצובמה םיננתנה דובע לכ - תלורק ;>1

 סמוע ןונכתש ןבגמכ .םילצוגמ בשחמה יבאשמ לכ נב סמנעכ רדגמ

 .יבוימד יד אוה הזכ

 .ןמז תדיחיב תועצבתמה "תוליעומ"ה תודנבעה רפסמ 7 דיתיסטק סט ,2

 .'נכו תודוקפ ,ןורכז :ומכ ,בשחמה ?ביכרמ לש עוצבה תונרלהמ - תימלוג תוריהמ .5

 לועפתל שרדנה ץמאמה .ןכוממ ןורתפל היעב תנכהב עקשמה ץמאמה -  שומשה תויחונ .4

 .תנילרפירפה תודיחיהו בשחמה

 השיג רידגהל יטרקנוקה טבלתמל ןתינ וכותמ הריחב ךילהתל סיסבנ תרגסמ עיצמ [49] קרמיט

 וניא וא ,ןינועמ ונלא שמתשמהש שיגדמ אוה רשאכ נלש םייפיצפסה םליאנתל המיאתמה ,הריחבל

 ,גבימרוגרפיטלומב וא גניססורפיטלומב ,רובח ןמזב ,תודנוקסנבנב ןינועמ תולהל ךירצ

 לש הליעלה ותוילכלכל םימרות םהש הדמב קר ובה םהב ונינע .םמשל קר ,האלת ךכנ ןנרכזב

 :הרקעב תילכלכ הנה קרמלט לש הרטמה תיצקנופ םג רמולכ .ןנדגה ןקתמה

 ."ןנדנה ןקתמב הדובעה סמוע רובע הרקי תוחפה הנוכמה"

 תיברמ רשאכ תויננציק תוצובק 2 -ל םיבשחמ תריחבב תנלפטמה תוסריגה גננסמ ₪98 קרמלט

 .הלא םיתש ןיב תוגלפתמ תוסריגה

 .תיביטקיבואה טביהה תדוקנ .1

 .תיביטקיבוסה טבלהה תדוקנ .2

 ךילהת לאכ בשחמ תריתב ךילהתל תסחי?תמה השיגה תא קרמיט ללוכ יביטקלבנאה טביתב רשאכ

 םייפסכ םלכרע ןתמ י"ע םא ,םתוהמב םייתוכיא םיכרע תתמכמה ךרד יהנז .לעדמ "טעמכ"

 םהינשל וא ,תוננכתה וא ,םיכרצה דחא לכל םינתונ לפסכה תומכה וא דנקנה .דוקב ?"ע םאו

 .הזב הז םלולקש י"ע בלנשמב

 םידמועה םיבשחמה דחא לכ לש םיכרצה תמשגה תדמ יבגל ינש בלשב תושעהל הלוכי האונשהה

 .הפדעה רדס אטבמה דיחי רפסמ אנה התאצות .הריתבל
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 םיבר םייתוכלא םיניפאמב בשחתהל ךרוצה תא [39 קרמיט שיגדמ יביטקיבנסה טביהב

 לתדבעמה" הדמ הנקב םחתנל קילרל םיפסכ זנבזב הז היהי ותעדל ,ןכל .בשחמ תריחב ךילהתב

 הגלצמה הנעטב ,דרוסבא ?דכ םתאבה י"ע םירבדה םיגיצמ וז היאר תינז םישיגדמה "יעדמהו

 הבושח הרמוחה תוכיאש ,אמגודל רמול דרוסבא הז" .םייתנכלאה תומכהנ לולקשה תא דרנסבאכ

 ."האוושהל תונתינ ןניא טושפ םיתשה ,תמכחותמ םינותנ לוהנ תכרעמ לש התנגלשבמ םינש יפ

 תקדצהל יעצמא קר םיוהמ ויה םה ,יתועמשמ שומשל םינתינ ויה םייעדמ םלכללהה נל םג ,םרב

 .תיביטקייבוא תיתימא הריחב רגבע רשאמ רתני ,נרנבע לנצרש ןכרצל ענדיש המ

 " יבסע ואסט]6 תסעתנ81ןע 06 60015 ?ס0ע ]ט5411108160מ 0[ א286 516 טפ0ע 8126807 [םגס'פ

 פ שגתסלפ עפ:ג8ע (ג6ם 10ע +עט6 6011]00ש8 80100010מ. 1מ 0!800/4ת 0111081 8

 םצספפ!םמש 1סע 561604[סמ 01 ק6ע(1סט]גע תגהסת!מספ 000מ סטסעקסש8ע 6001]00ש6 678108110מ,"

 ךילהת .ב"הראב בשחמ תריחב לש ענריא תנאצותו ךילהת וגיצהב וז תעדל ףרטצמ [19] ונסנב

 קושב יוצמל תוסחייתה ךות "םילעדמה םיכילהתהו סקטה יללכ לכ" יפל תשעב הרירבהנ הריחבה

 ,הבסהה תוכלשהל וסחייתה קופצו םייק הדובע סמוע ,םיכרצו תנשלרד ועבקב .תתפתהל דיתעלו

 תויצרטלא ועצוב ,תועצה ושגוה ,םיטרפמ ועבקנ ,םיכרצו תושירד ועבקנ ,תוהתפתהה ינווכל

 הבוטה העצהה העבקנ .םיאצממה םוכסל תונאהסננו תועצהה לנלקשל לדומ עבקג ,תועצהה ןיב

 ,השיגה הראות .האלמו תילמרופ ךרדב הלהנהל ויאצממ שיגה תווצה .יעמשמ דח ןפנאב רתויב

 תווצה .רחא בשחמל האצוה הנמזה ,םלוא .תצלמומה העצהה לע ועיבצהו חנתנה ךרד הרקסנ

 .ותדובע תליחמ 5% דוע הרבחה לש םיהובג םיגרדב ערכוה אשונהש השגרהב רתננ

\ 

 ,םיבשחמ תלועפ תכרעהל ,תלעות/תולעה יטביה לע םיפסונ םיטביהב ורמאמב ןד [27] דלוביד

 .בשחמ ידבוע תכרעהב םייק רתוי לודג ישוק ..." :טטצא .הויהבל םיגוירטירקכ םבולשו

 עיגמה ,הרמוחל תואצנהב הדיריה תמועל הנכותו םדא חכ תולעב יסחיה לודיגה בקע דחוימב

 בקע ההובג תויעוצקמל השירדה הלדג ...הלועו ךלוה יעוצקמ םדא חכב ךרוצה .1:2 לש סחיל

 בל תמושתל הכוז הניא בשחמה תדיהי לש התוללעפ םיבר םירקמב ."תונכרעמה לש ברה םוכחתה

 םלנוכנה םישנאה םא הלאשה תלאשנ םיתעל .תואצוהה ביצקתב ?סתלה הקלחל םאתהב ,הלהנהה

 .הרבחב םיננתנה דובע תורטמ תא םיעבוק ןכא

 "...(2סתוקוא6ע 8041ש16ע [ם 108% 60תגקהב168 8068 ם06 2601608 610 5021008 00

 דוהת 306 16מ6 8129ת610מ וג10ב סתפואסט]8 62606 1םט[6ש 0+ 626 תוחשמ1/006 01 89

 1 1מט6פ%תב6מ% התה 158 06621101 06ם6815 ....". 1" ן8 ץ81868 6 165+10ם: 6

 + " 6 ע18מ% 260018 1(860ם6 ₪0818 +סע (ג6 00 תמקהתץ'5 422 04110ע ל"
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 : ב"הראב ךרעגש רקחמ תנאצנת איבמ [27] דלוביד

 "מ פטצטסע 1מ010005 +8: (00גמ[01המפ, ת0% תוקמה26תב0מ6, הע 80/:|ת8 20815 [סע

 סתנקט6סע8". . . - "0 סםנדמוגמ10 510 000ש60מ +0 תת הק 6% המ 862102 3,

 680005108 18 800018]ע 1םע +עסנב 00800816".

 תא תולבקמ ןניא ןה .םיבשחמ תוליעפמה תורבחה לש ןנולשכל תנירקעה תונביסה תחא יהוז

 תלהנהו הרבחה תלהגה ןיב תרושקתה .םינותנ דובעב םתעקשהמ ירשפאה יתימאה לאיצנטופה

 .ןוצר עיבשהלמ תנקנחר ןנה ןוכימה

 קודבל וא רקבל המיאתמה הדיחיה ילואו הליעלה הטלשה איה קרמ'צנב ,[2?) דלוביד תעדל

 לגותנב ורדגוהש ?יפכ ,ול התמאתהבו תיעוצבב קפס שי שמתשמלש איתש לכ דנבע תטיש וא דויצ

 תירשפאה היטסה םושמ תיביטקיבוס הקינכטכ א?ה ףא גנוסמ קרמ'צבבהש תנרמל תאז .קפסה

 ךרדה (םירחא םיבר תעדלו) ותעדל אופיא אלה קרמ'צנבה .תורחתל ליהמתה תריחב םצעב

 תכרעמה לש יפיצפסו רדגומ סמועל הגודב היצרוגיפנוק לש עוצב תדידמל רתויב תיתועמשמה

 קרמ'צנבה בלשל יוצר םגו ותעדל שי ,הפידעכ רחבת םא ,תרשל תדענלמ היצרונגיפנוקה התוא

 ּויתואצות תוושהלו קרמ'צנבה לש תולבגמה ריכהלו תעדל שמתשמה לע ,םרב .הכרעה תטיש לכב

 שומשמ תועבננה תולבגמב רבודמשכ היצלומיס ומכ ,תנרחא תוטלש תואצות םִע

 לש הרוטקטלכרא ילונש שי הריחבל תודמועה תועצהה תחאב רשאכ וא ,"יתימא ןמז" תנכרעמב

 ,תורחת י"ע דדמהל תנתינ םלנוש םימושל לש תובחרתהה תעפשה םג .דנענ הנכנתה ,הרמוחה

 .קרמ'צנבה ינחבמ םלשלשמ וא םיליפכמ רשאכ תאז

 :האונושהה תרטמכ גיצמ אונה .תונושה האונשהה תוטישו הריחבה אשננב תנבחרב ןד [3] ןילסו'ג

 תוטיש המכב ןד אוה .ןכרצה תושירדל רתניב המליאתמה היצרנגיפנוקה וא בשחמה תאיצמ

 תוכרעמה תוקדבנ 'א בלשב ,היפל 0056 סת]ץ -ה אליהו רתולב הטושפה הטישהמ לחה האוושהל

 ,ינש בלשב .תימושלה תכרעמה לע תולטומה תומישמה עוצבל תומיאתמו תוגיקת ןתויהל תועצומה

 הלנשה םא הרוק המ הלאשה תלאשנ ןאכ .רתולב הלוזה וז תרחבנו תכרעמה לש התולע ןינע קדבנ

 ? תוליעי רתיב תכרעמה לע תולטומה תומישמה תעצבמ ריחמה גורדב

 (00205% 0110001שםמ658%85 0 -ה תטיש איה [3 ןילסו'ג ""ע תרקסנה הינשה הטישה

 תעצבתמ ,הז לדומב ,ןאכש הדבועה תפסותב ,לולקשהו דוקנה תטיש לש הירוגטק תת הנה וז הטיש

 אוה ל"נה סחיה הב ,הביטנרטלאה תא רחובה רחוב וז ךרדב .תוליעי דדמב ללקושמה דוקנה תקולח

 תולע ןיב יתועמשמ סחי אטבל וא דסמל תקפסמ הנלא תודוקנ לש וזכ הקולח ,םרב .רתויב ךומנה

 .תוליעיל
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 םישילש הקינכט עיצמ אוגה ןילסו'ג לש ובוצר תועלבשמ ןגיא ל"בה תנטלשה יתשש ןויכ

 םע 008% 0מע | -ה תטיש לש תנטשפה תבלשמ וז הקינכט 008% 08108 1660.  -ה איהו

 תוקינכטה יתש לע הפידעה הקינכט הבה האצנתה .לולקשהנ דנקנה תטיש לש תיסחיה תנילאירה

 תכרעמב םיטירפ המכ ןובשחב תאיבהב אלה רנאתב הל תומדוקה יגפ לע התופידע .תומדוקה

 םתוא ןיב םייתועמשמ םליסחי דופימב התופידע .תנלעל טרפ ,ךרע לש ןבנמ םהל שיש בשחמה

 .תיפסכה תכרעמהנ - תנירנטדבמה תושירדה תא םימללשמה - ךרע לש םיטיופ

 ,תמיוסמ הריחב תקינכטש ,הדבועה איה דחולמב הבושח ןילסו'ג-ל תוארנה תודוקנה תחא

 םיבושחכ ודי-לע םיבשחנה ,םיטלרפ תוטלחהה תלבקל םדוק דסממ שמתשמהש החבהה לע תססובמ

 םיטירפה המ שארמ עבוק ידיתעה שמתשמה הב וזה השיגה לע קלנה אוה .הכרעהל תועמשמ ילעבו

 ןתוא תועצהה תא לבקיש ינפל תאז ,הריהבל תנודנה תכרעמב הבושת םהילע לבקל ביח אוהש

 רשא דעש םינעוט שי .שארמ הלא םלכרעל תולקשמ ןתמ המכו המכ תחא לע .ךירעהל וילע

 ,ךירעהל וילע םתוא'םיטירפה לכ םהמ עדוי וניא תועצהה לכ תא לבקמ וגיא שמתשמה

 תורבחה לכ י"ע עצומ םיוסמ טלרפ םא .תועצהה תחא לכ לש תיסחיה התנבישח תא האצותכו

 לוכי ,תיסחל טועפ טירפ ךפיהל וא ,תועמשמ ךכל שי .םייגושארה םיטרפמב ללכנ אלו

 םינש וא דחא קפס י"ע קר עצומ אוה םא תיפוסה הטלחהה לע תיתועמשמ העפשה לעב תויהל

 .(םיעיצמה לכ י''ע אל)

 תלבק רחאל לולקשל תומיוסמ תודוקנ ךלרעהל העצהל םידגנתמה תא ףקות 1 ןילסו'ג

 ושעש תא תושעלו ךישמהל םיצור םיבשחמ תכרעה םדיקפתש הלא םישבא" :ונושלכנ תועצהה

 !! "םתכרעה תא קידצהל כ"חאו הביטנרטלאה רוחבל םדוק םיצור םה ,רבעב

 אוה .העצהה תשגה ינפל ןונכתה לכ עצבל ביח העצהה שקבמ ןיאו רחאמ ךירעמל החננ ותעצה

 תוניגה יא לש תמיוסמ הדימ שי תועצהה תלבק ירחא הכרעהל םינוירטירקה תעיבקבש םיכסמ

 וז תוניגה לא תחכונמ הב תלשממ אמגוד ךכל איבמ ףא אוה .ןכרצה יבגל ןכו קפסה יבגל

 .דחאכ ןרציהנ ןכרצה יבגל היתואצותו

 ל
 תויעב תרדסל ריהמ | תויעב ילמיגימ ןמז

 העשב ןורתפל תנתינש ה דובע רנזחמ תמלשהל

 8% - 0 א 0.000

 8% 0 צ 220000

%> - 0 2.000 
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 עצבל ןתיב תניעב לש תוכרעמ תמכ''כ ,ל"בה הרקמב ,שרופ גא ,ןבנה תגליעיה ביכרמש ןויכמ

 . 2 קפסל אנה העשב ןורתפל תוגתיבה תניעבה תרדסל רתניב לנזה רוחמהש לבקתה לרה "העשב

 תובחרתהל תלוכיה םומיסקמ תא תנתנג 2 תכרעמש ךכ לע העבצה ךנת ,הריחבה התלת םבמא תאז

 .הריחבל נדמעש תנרחאה תנכרעמה רשאמ רלנדל תניעב רתני עצבל הלוכינ

 היהתש בשחמ תכרעמ רוחבל וסינ םיכירעמהש הדבועב ריכנו ,ןיקת ל"בגה ןנירטירקהש חיננ

 .תועצהל התשקבב ,הרבחה י"ע ורהצנהש תנשירדה לע הגוע םגו הרקי תוחפה

 לע העדי וז הרבח םא הלאשה תלאשב ..מ.ב.* תרבח התיה ל"נה תרקמב תודיספמה תנרבחה תחא

 וז םוקמב רתוי הבר המצע תלעב תכרעמ העיצמ התיה יאדוב תעדל ול ?ל"נה ןנירטירקה

 .(שנרג קנח) .תעצומה

 רשא ,תורחא תוכרעמ 3 ולה .מ.ב.?-לש ,ןילסו'ג ל"נה הוקמה תא ראתמ ךכ ,איה הדבועה

 םיתש .% 500.000 הלה תריחמש תפסונ תכרעמו תעצומה תכרעמה לשל ההז היה ןריחמ םוחת

 רתוי הבר תובחרתה תורשפא תונתונ ויה ,עיצהל הלוכי התיה ,מ.ב.י-ש תוכרעמה ךותמ

 םיקפסל ?לוא םג ךכ . קפס י"ע העצנהש תכרעמה רשאמ ,תויעב טסל רתול ךומנ ריחמב

 .םירחאה םידיספמה

 .ועצוהש הלאמ תורתא תועצה הנעצותש ךכל םורגל הינשע התיה םייתלמאה םלבוירטירקה תרכה

 ריתמב רתוי הובג קפסה תונתונ ולהש תורחא תוכרעמו ראותמכ היה טופשל ןוירטירקהו רחאמ

 הבוטה וא הפידעה תכרעמה תגשהב הלשכנ הרבחהש רמנל ןתינ ,ללכ געצנה אל רתוי ךומנ

 .הרובע רתויב

 < של .תלפוסה האוושההו הכרעהה ססבתת םהילע םייפיצפס םיטירפ שארמ ענבקל שי :םכסנ םא

 .השרדל שי עוצבל השק המישמה תולה תנרמל .הלא םיטירפ לש יסחימ םכרע תא עובקל םג

 םג ךכ ,"לוענ" תויהל ךלרצ הכרעהה ססבתת וילעש ןייפאמ לכש ל"בה תועמשמ ןיא ,ךדיאמ

 ןיאו שודק דוקנ ןיא .ינגשל םינתינו תונתשהל םילוכי םה .שארמ נעבקנש ךרענ טירפ אל

 הקלנ אלש תובישח לעב טירפב םיביחבמ תוביטנרטלאה תועצהה תניחב תעב םא .השודק הכרעה

 ל"ע ופיסוהל שי .תועצהה תלבק רחאל תאז תושעל שי ,הכרעהל ץוחב טלרפכ שארמ ןובשחב

 .יפוסה טופשה םוחתב וללכלו ךרע/ריחמ סחיה תרדגה

 ,דויצה לטרפ תכרעה :הנה 3 ןילסו'ג י"ע תעצומה 8 -ה תטיש תוהמ

 םיכירעַמ וז הקינכטב .םיקפסה י"ע תעצומה תכרעמב םינתנש ?פכ ,םישרדנה 'נכו הנכותה

 המרה להוז .הריחמו הנותנה תכרעמה ךותמ םדי לע םישרדנה םיטירפה תא קר םינימזמה
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 נרדגוהש תושירד רשאכ .ןימזמה ילכרצ קפסל התלוכיב עיגהל הלנכי תעצנמה תכרעמה הילאש

 .הריחבה ךילהתב תפתתשמ תכרעמה ,ןגשי ןה םא קר ןכש .תנכרעמ אל (תונירנטדנמ) תויחרכהכ

 םג .םישרדנה םיטירפב ןודל רחובה וא ןכרצל תרשפאמ איה הב ךרדב אנה הטישה לש הדוהי

 ףאו ןויצלו הניחבל ,האוושהל סלסב הוהמ ותויהב ,ומצע ינפב תובישח שי ךרעה ןתמ םצעל

 .םירחאה םיטירפה לש םכרעב יולת יתלב ןפואב ןבומכ ,ךרנצה הארנב םא ,יננשל

 סיסב הוהמ ,ןוידל תודמועה תועצהב םייקה ,יוצר טירפ לכל עבקנש 6 / 78]!טפ -ה

 .תנביטגרטלאה לש ןדוקנל

 לש הריחמ ךס 008% 78]ג6 8סססטמו!םש [- 33 ]ןילסו 'ג ל"ע ארקנש המ י"ע תונגרודמ תועצהה

 .העצהב םימייקה (םיירוטדנמה לע) םיפדועה םיטירפה לש םריחמ ךס דרנמ ונממ תכרעמה

 .ןבומכ םיינצר ךא םיפדוע

 2 וב - = צו ₪ - (2086 8]ט6 40000018

11 11 

 . 1 טלרפ ריחמ = 21. 1=! ...ם

 .(םלירוטדנמה לעמ םיפדוע םיטירפ) =< 1]  טירפ ךרע = 71. 1=] ....מ

 .הפידעה העצהה תא גצלמ תנעצהה לכב רתויב ךנמנה ךרעה לעב שרפהה

 ןילסו'גש דועב ,וטנ שומשה ךרע לע רבדמה ₪7] פרש לש ותשיג תא הריכזמ וז השיג

 תלבקמ רתול לודג ךרע ףדוע תלעב העצהה הנה האצותה .ללוכה ריחמהמ ךרעה תפסות דירומ

 .רתוני ךומנ ריחמ

 : םייזכרמ םינוירטירק 4-ל סחייתהל עיצמ ןילסו'ג

 ריחמ

 דויצ זנייפאמ

 תותפ לאיצנטופ

 ןרצי תכימת

 תוירוגיטקל םצובק אלו םמצע םיטירפה רתוי םיבושח ךא ,םינייפאמה ץובקב שמתשהל ןתינ

 .הלאככ תניתועמשמ דאמ ןניאש ,תולודג
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 ךייש ריחמ לכ .תוענבק - תוכשמתמ תגאצנהנ תוימעפ דח תנאצנה תנלעב לנלכל עיצמ רבחמה

 המישר .הכרעהה ךרוצל ןובשחב חקלהל ךירצ ,בשחמה לע םושיה תצירל דע ,םנשיה תמלשהל

 תנקתה ,םלואה תנכהמ לחה ,ודי-לע תאבנמ תואצוהה בושחב םללכל שלש םיטירפ לש תטרופמ

 הרלשל ?תלב האצוהו םדא הכ ,תוינכות חותפ ריחמל דע 'וכנ יובג היצטנמוקוד ,דויצה

 עלפומה ורמאמב .הריחב ינפב דמועל הליענמו תטרופמ הרקב תמישר .לצננמ ?תלב חטשל

 ןילסו'ג גיצמ ,160ת1טפ5 0[ 56160000מ ₪... 6שטוקתסת% 32 וולש םירמאמה ץבוקב

 תולעה לע .ןובשחב חקלהל הכירצש תולעהמ קלח קר ונה קפסה י"ע שגומה ריחמה היפל השיג

 לולכל שי .םדא חכב ןכו םינושה ויביכרמ לע דויצב םינש 5-ל תכרעמה ייח תולע לולכל

 .םליוצר ויהו ,ומשגוה אלש םיביכרמ םתוא תא הכרעהה ךילהתב ןיפנלחל וא תולעה בושחב

 םיכרע ןתמב רובעל של םתואש םיישקה לע טעמ הלקמ 62086 / 0/8116 -ה תטיש ,םוכסל

 : םהו םיבושח תונורקע 2 ?"ע השענ הז .תמיוסמ תועמשמ םיכרעל תנתונו תולטמל

 : םלמרוג לש תוירוגיטק יתשל קר סחייתמ ךלרעמהש ךכב ךילהתה טושלפ .א

 .םלריחמ .1

 ורדגוה אל ךא ,הנודנה העצהה תולעב םילולכה םיטירפ םהש ,םייוצר םיטלרפ .2

 .תכרעמה תצלר ךשמ לע תורישל םיעיפשמ םניא רשאו ,םייחרכהכ

 שמשמו (םירלודב ןתינ 008% /0781₪66 -הש ןולכ) יפסכ סיסב לע תישענ הריחבה .ב

 .לכל ןבומו האוושהל ןתינש םרוג .םיטירפה לכ דוקנל סיסב

 א ל?נוגרא יונשל תודגנתה

 לש הידיצ ינש םה ,ודגבכ תודימעה וא לובשל תודגנתהו ינוגרא יונש תארקל היצביטומ

 לע לבקל ןוגראה לרבח לש םנוצרל ,הנווכה "יונש תארקל היצבלטומ"ב רשאכ .תחא עבטמ

 לוטיבלו עצומה יונשל סחיב םהלש הלועפ ףותש תגשהל ,עצומה ינוגראה יובשה תא םמצע

 איה .בושח ביכרמ אלה יונשה ינפב תודימעה .?ונשל םהלש תודגבתהה שילחהל תוהפל וא

 תונשל תונולסנ ינפב םידימע םידבועש חנומ" : [29 ןמרלג רמואש יפכ .יונש לכ הולמ

 לוהזב תולעבה תחא ."םידבוע םה וב ינוגראה הנבמה וא םהלש םיליגרה הדובעה לכרד 'תא

 .,תודגנתהה .םתודגנתה תדבוע לע זלרכהל םיטרפה לש םתונוכנ רסוח ,הנה יונשל תודגנתהה

 לדכ ,היובח תודגנתהל הביסה .םיפקת םייגכט םינועטכ םלארנה םינועטב שומש י''ע תגצומ

 דחפ תושגר תווסהל ידכ אב םיינכט םינועטב שומשה .תיתלמאה הביסה תקלדבמ ענמהל

 \ .חטשה ינפל תחתמ תמייקה תונליועו
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 לחרכה יאבתכ תיארב ,ןבכותמה יבוגראה ינבשה םמצע לע לבקל ןוגראה ירבח לש היצביטומה

 ללנולצרה יונשה ,רתויב בוטה לובשה לדומ .יונשה תחלצהל (קיפסמ אל ןבומכ יכ םא)

 וא תודימעב ולקתי םא ,לובש תסבכהב וחילצל אל ,רתולב םיבוטה יוגשה ינכוס ,רתויב

 .קלח וב לוטללו יונשה םמצע לע לבקל ,ןוגראה ירבח לש היצביטומ רסוחב

 תנווכמה תיטגרבא תוגהנתה איה היצביטומ" :היצביטומ םירידגמ [38 רגנירטס + ןיווטל

 אל .הפיאש וא ןוצר ,ךרוצ םייק וז תיטגרבא תוגהנתה דוסיב "(233 'מע) תמיוסמ הרטמל

 ןתיג .ימגיד ךילהת אוה יונש לכ אלא הרטמנ ןווכ לעב ימביד רנטקנ איה היצביטומה קר

 םיכשומה תוחוכ ינשמ תבכרומה תימניד תכרעמב טנמלא לעכ יונשה רועש לע לכתסהל

 רוטקוהש דועב תונתשהל היצביטומה תא עינמה חכה אוה דחא רוטקו .םידגנגמ םינוויכב

 .לונשה יגפב תודימעה אוה לנשה

 ל
 לונשה רועש = עיבמה חכה

 לובש לנגפב תודימע

 הדמב היצביטומה ריבגהל יגש דצמו יוגשה ינפב תודימעה ןיטולחל לטבל היה ?וצרה רבדה

 רתויב חלצומה יונשה םג .רוהט לאידיא כ"דב אוה הז בצמ םלוא .תירשפאה תילמיסקמה

 .לונשה תא רבועה ןונגראב תוצובק וא םידיחי דצמ תודגנתה וא תודימע לש "םויא"ב לקתל

 עצבתל יונשה זאו יונשל תודגנתהה קר לטבל רשפא יא :בושת חקל עבוב ל"נה תכרעמהמ

 ביכרמ איה יובש תארקל היצבלטומה .תכרעמב דחא ביכרמ קר איה תודימעה .םיישק אלל

 עיגהל ידכ םהיניב ןילמוגה תעפשהו הלא תוחנכ ינש ןובשחב תחקל שי .בושח תוחפ אל

 .חלצומ יונשל

 .יתוברת יגלויצוס אוה יובש ינפב תודימעל ירקעה רוקמה .יונשה ינפב תודימעה

 תויכשמהו תוביצי לבקל הנתוה םדאהש הדבועה לע םידמוע .[21 סינב -ו [17] ליסב

 ךפוה יונשה האמה לש 80-הו 70-ה תונשב ךא .יגולתפכ לבק יונשה תא דנעב םיילמרונכ

 לונשה ינפב תודימעה רוקמ .תיגולתפ תולהל תכפוה יונש לנפב תודלמעהו ילמרונ תויהל

 לונשה דגנכ הנלא תודגבתהה ,יגולוגכט וא ל?גוגרא לונש לכב ךורכה יתרבחה יונשה אוה

 ועוט ₪35] סנרול .וילא םיולתמה םיישלאה םלרשקב יוגשה דגנכ אלא יבוגראה וא ל?נכטה

 לרבחש ךכל תמרוג וז הדמע ,יונשל תודגנתה ררועתתש שארמ היפיצ שי הטמה ישנאלש

 ,םלנשקע לאכ םירחאה ןוגראה לרבחל סחייתמ הטמה םא .יונשה דגנכ ודמעי סנמא ןוגראה

 ולגי תמאב םה האצותכו ,םהילא וסחיתיש םישנאה םיליגר הב ךרדה תא ךכ י"ע םלנשמ םה

 ךירצש והשמ לאכ יונשה ינפב תודימעל סחייתהל ןיא ,יונש ותוא דגנכ םתודימעב תונשקע

 וניא המ ןהבאל שלש תוא הז .הרושכ וביא והשמש הקעזא תוא לאכ ,אלא ,וילע רבגתהל

 .לונשה ךילהתב הרושכ
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 ,ול םידגנתמו יובשה ינפב םידימע הרנשהמ םידבועהש תיונמס החנה של [35] סנרול ?רבדב

 םילהנמ םגש ךכ לע דמוע וומאמל תרחואמ תפסותב ,םלוא .יונשה םיליעפמ םילהנמה דועב

 םייונש ןוגכ ףקיה יברו םייטסרד םייובשהשכ טרפב םייונש ינפב תובר םימעפ םידימע

 אוהש ןורתפ וא יונש לבקי אל םדאש" רמוא ז 56ך טיויל ."בשחמ תכפהמ"מ םיעבונה

 ךכ ךות היהת םא ,הלא תושיג תונעיצמש יפכ ,רתוי בוט תילנויצר - תיביטקיבוא

 תורוקמ 35 לע דומלל ןתינ [ 29] ןמרלג לש וירבדמ ."םייגולנכיספה ויכרצמ תולמעתה

 \ : לובשה ינפב דיחיה תודימעל

 .םייונשב רכעה ןויסנ .א

 .תמייקה תכרעמב ובצממ ולש ןוצרה תועיבש תדמ .ב

 .ולש תיסלסבה היצביטומה .,ג

 -יבידניאו םייתוישיא םימרוגל הרושק וז תודימע - תיתסיפת תיגולוכיספ תודימע ןאכ דע

 םילקא ומכ םיינוגרא םימרוגמ עבוב - תיבצמה תודימע איה תונדימע לש יגש גוס .םיילאוד

 .'וכו יוגש תסנכהב ךמות וגיאש לוהנ ןונגס .יובש דדועמ ונביאש ינוגרא

 .לשונאה יפואה ןיבו םינוגראה יפוא ןיב טקילפנוק האורה השיג גיצמ קג5] סיריגרא

 ;ןוגראב תויוצמה תונוכתמ עבונה ששחה "תינוגרא היפורטנא" לש הירוגטקב ללוכ

 םיהובג ןנמא רסוחהו תונרמש תאז תמועלו תיסחי םיכומנ ןוכס תליטבו ןומא ,תוחיתפ

 הדובעה תישע לע שגד ,תוילגויצרו תנרטמ לע שגד .םירבשמ פ"ע לנהיג ןוגגס דצכ ,תיסחי

 הלהנהה יכרע .םיידדצ דחה חוקפו ןוקת ,תושגר תייתד ,הצובקה תויביטקפאל בל תמיש אלל

 ןוגראה לרבה לש םתודימע לרחאמו תובתשהל ןוגרא לש ונולשכ דוסיב םידמועה ולא םה

 ?גויפאמ האצותכ ,תודימעב לקתנ יונשה וב ךילהתה תא םיגדמ [15] סלריגרא .יובשה לנפב

 :האלול ןיעמ םיוהמה םיבלש השימח טרפמ .ולש הלהנהה יכרעו יטרקורויבה ןוגראה

 תוליעפ תגשהל ךרדהש הינהל םיטונ םילהנמה ,תוילנויצרנ תנרטמ לע שגדה ללגב .א

 תמאות וז ךרד המכ דע ,םהל הכוי םא ןוגראה ירבח תעד לע לכקתת השדח תיגוגרא

 לנפ לע השדחה תוליעפה תונורתי ,ילנולצר ןפואב ,םהל ורבסול םאו ןוגראה ידעיל

 המצע השיגרמ הלהנהה וליאכ תיארנ וז תוליעפ תרוצ םיפופכה יגיעב ,םלוא .הנשיה

 ךרוצ םיאור םניא םה .םדצמ תמוערתב תלקתנה הדבוע ,והשמ םהל "רוכמ"ל היופכ

 תושדח תויצפסנוק תוסבל שלש ,תולעל הכירצ תויביטקפאהש הלהבהה י"ע םהל רמאיש

 .ולשכע רבכ תאז םישוע אל םהש היצקילפמ?אה דגנכ םימערתמ םיברש איה תמאה .'וכנ

 .תודימעה תומכ תא קזחל יושע הז לכ

 : מ האצותכ םילוע תודימעה תוחוכ .ב

 .םילהנמה לע ,יובשה תינכות תא רוכמל ךרוצל שיש תילילשה תישיא ןיבה העפשהה (1

 .תשדחה תינכותה ?"ע םיאטובמה ,לוכיבכ םתמשאהו םיפיפכב ןומא רסוח (2



 שב

 :"ורכמנ" םהש ינפל אטבל םיצור ויה םיפיפכהש םידחפהו תונלאשה לש היציביהביאה 3

 םייוננשהש הדבועה ןמ האצותכ היצלונפיבמ םהילע התשענש םיפיפכה לש םתשגרה 4

 .םנונכת תעב דוסב ורמשנב

 .ידדצ דח לנהג ןונגס י"ע םימרגנה תובתיצהו תולתה (5

 רישי ןויד ןיאש ירה םיילילש תושגר רבדב תותפ ןוידב חונב אלש השח הלהנההש ןויכ .ג

 תותוכב לודיג םג הדצב םלוא ,תויביטקפאה תמרב לודיג איה האצנתה .תנדימעה תוחוכב

 ."?מלוגה ינוגראה חתמה תמר" 5] סלריגרא י"ע ארקנש המב כ"הס לודיגו תודימעה

 תוחוכ תריציב הלועה חתמה תמרל םיביגמ ,םהיכרעל םינמאנ םראשהב םלרלכבה םילהנמה .ד

 רבגתהל תנמ לע םישדח םיוצ תאצוהו םישדח םיחונקפ תריצי ידכ ךות ,םישדח םיילנויצר

 תתמהו החונמה רסוח ,הכובמה לשגר תא קוחדל םיפיפכה לע הפוכה הדבוע .תודימעה לע

 הקיחדש ,אלא .םינוממה םע היצקארטנלאב םה רשאכ טרפב ,השדתה תינכותל םירושקה סהלש

 תוליעפמ קלה ןהש תושיגפב ץרפתהל םייושע םירבדה .ףוס ןיא דע תירשפא הביא וז

 .תויביטקפא ?תלב תויהל תוכפוה ולא תושיגפ ךכ י"עו ?ונשה

 םילעופ דחל םלוכ הדובעה לש רתיה סמועו םיחוקפב לודיגה ,רבנגה ילוהינה ץחלה .ה

 ,ןומאה רסוח ,דבב דב .הטמ יפלכ תוליביטקפאה תמר תא םיפחוד רשא תוחוכה תרבגהל

 תא ללטהל תוכומנה הלהנהה תומר לש ןוצרהו תויביטקפא יתלבה תושיגפה ,חתמה

 רבוג ינוגראה חתמה .תודימעה תוחוכ תא םיריבגמ ,תרלכבה הלהנהה לע יובשל תונלרחאה

 תושדח םיכרד תתפלו םישדח תרוקב תודוקנו םיחוקפ חתפל ,הלהנהל ודצמ םרוגו אוה םג

 םילידגמ רשא ץחלה תוחוכ תא רתוי דוע תוריבגמ הלא תולועפ .התוכלאו תינכותה תרבסהל

 הניאש הרוגס האלול רבכ שי ,הז בלשב ,ךכ .ינוגראה חתמה תא הריבגמה ,תודלמעה תא

 ,הצירפל תנתינ

 תארקל הענהה רומאכ ,הנה עבטמה לש ינשה ודצ .לונש ינפב תודימעל תורוקמה ןאכ דע

 .יוגש

 תודלמע דגנכ ןורתפ - היצביטומ

 אובל הכירצ יונש תארקל תינושארה היצביטומהש הדבועה תנייצמ הז םנחתב תקסועה תורפסה

 וב דעומהש ןעוט [16] ליגרא .ןוגראב םייקה בצמל עגונב ןוצר תועיבש רסוח לש השוחתמ

 השוחת שי ןוגראב רשאכ אוה ,יובשל היצביטומ תמייק וב ןמזה לרק ,יונשל ןוכנ ןוגראה

 ובנה ןוגראהש אוה ינש יאנת ,הריכבה הלהנהה לא העיגמ וז השוחתו ןוצר תועיבש יא לש

 העבהה .תאז שיגדמ [- 18 ] דרהקב .ןוצר תועיבש יאמ האצותכ ,ויתורטמ תגשהב יביטקפא יתלב

 םדא אוהש הזיא" ,ךכב יד ןיא ךא (תימינפה וא תינוצלחה) הביבסהמ אובל הכירצ יונשל

 שיגדמ ,וימדוקכ [2ף] ןוטלד .(97 'מע) "ךכמ עגפהל םיכירצ םייזכרמ םלשנא וא יזכרמ
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 ל"פע) "הרשפה" הזל ארנק אוה ,ךילהתה תליחתב םיצתלהנ התמה תשגרהל שלש תנבלשחה תא

 .ןוגראה ךותב יונשב ךרוצל האיבמה התמ תשגרהב תאטבתמה (ןיול לש םיבלשה תשולש לדומ

 לוגשל ?תרכה יאנת אוה ,העפשהה ידעי םהש הלא לצא יונשל שגרומ ךרוצ וא חתמ תשגרה"

 .(234 'מע) ןוטלד עבוק "חלצומ

 תארקל ןוגראה לרבח תענה וא ןוגראה תעבהש הנה וז תורפסב האלרקמ תשקבתמה הנקסמה

 ,יובשה יפלכ היטנ נא המגמ איהש וזיא תניהל תבילח הליחתב .יננשה ןוגכתל תמדוק לונשה

 רקעב םילעפומהו ןוגראב םימייקה ,חתמ וא ץחל ,ןוצר תועיבש יא לש השנחת ל"ע תענומה

 ן סלנב .עצומה יונשה יפלכ העבה תויהל הכירצ ןוגראה לרבחל .הריכבה ותלהנה לע

 תותפל בטיה םיבכומ ןוגראה ירבח םאה" :האבה הלאשה תא יובשה תלעפה ינפל לונאשל ,עיצמ

 [ ?ג] סינב םג שיגדמ [ 29 ] ןמרלג ומכ .(48 'מע) "ותארקל היצטנירוא םהל שי םאהו ?נוגרא

 ודי-לע הסננש יעצמא ,תירוטאיגמ הדבעמ עיצמ .הענה הותפל םדקומה ןויסנה תובלשח תא

 .תיתימאה הדבעמה תביבס לש היצלנמיס ךרוצל ללעיכ חכוהו

 .לונש תארקל ןוגרא-לרבח תענהב ךרדה ףוס ונלא יונשה תסנכהל הז ןיכמו םידקמ בלש

 ?ומצע יונשה תסנכה ךלהמב וירבח ועבוי ךלא ,יונש תארקל תינוגרא ללכ היצביטומ תמייק

 ךילהתב ףתתשהל היצרטסיבימדא עיבמ המ ?ינבשה ךילהתב ףתתשהל ןוגראב טרפה תא איבמ המ

 תורטמ ,ןוגראה תוליעלב ןינע שי תוריכבה תומרב :בישמנ לאוש[16] ליגרא ?ליונשה

 וא ודמעמ תא וקזחל םילונשהש ןינועמ להנמה תוריכבה תומרב .להנמה תורטמ ןה ןוגראה

 םינוממה םלשרהל ידכ תוליעי גלשהל ףואשל יושע אוה תוכומנה תומרב וליאנ ןונגראב וקלח

 .ומנדיק חיטבהלו

 תודמעה ונילה - טרפה תמרו ןוגראה תמר :תומר יתשב תונתשהל היצביטומב ןד [- 29] ןמרלג

 ומכ .םייונשב רבעה ןויסנ אוה בושחה םרוגה ,תלנוגראה המרב .יונשה יפלכ תוישיאה

 הענהה תמרב ,טרפה תמרב .םייונשב תמדוקה תוסנתהה תובישח אונה םג שיגדמ [4 סלנב

 תודמעל וא ,לונש יפלכ ביגמ טרפה הב ךרדל תוביס ץברא ] 29] ןמרלג טרפמ תישיאה

 : לובשה יפלכ ול הנייהתָש

 ול ויהלש דבוע .אל וא יובשהמ םיילכלכ תובורתי טרפל ולהל םאה .ללכלכ - ןושארה םרוגה

 .ול ויהי אלש דבועמ תננתשהל רתוני הטי יונשהמ םיילכלכ תונורתי

 הדמעל תלסחל וגוגרא לש המצועה תיכרריהב דיחיה תדמעל עגונו יטילופ - ינשה םרוגה

 .לובשה םרט ול התיהש

 .לבוקמה ןבונמב הענהב וא םיעלבמב רבודמ ןאכ .ומצע דיחלה לש היצביטומה - לישילשה םרוגה
 ד ד

 הלא ויכרצ םא ,ןוצר רתיב לובשה תא לבקי םדא ,תמדוקה תכרעמב קפוס אל םלוסמ ךרוצ םא

 .השדחה תכרעמב וקפְוסל



 ל

 תויושע .יתימא דימת וביא ול ליעני יובשה םא דיחיל שלש העדה .עדלמה - יעיברה םרוגה

 דגנ וא דעב תישגר היטהמ וא תועומשמ ,םדוק ןויסנמ תועבוגה תנמודק תועד ול תויהל

 .לובשה יפלכ הענהל תיביטקפא הלועפכ יונשה תועפשה תרבסה לע רבחמה ץללממ ןכל .יונשה

 תודגנתהה .ולבקל ןוגראה ירבח תא עינהל ידכב יונשה רבסהב ךווצה לש הבר השגדה שי

 לדכ לובשה תא בכעל ןוגראה ירבח דצמ ןניסב אלא ,תישממ תודגבתה דימת הבנלא יונשל

 ללכ תויהל יושע ןמזב תואנ רבסה .ויבגל םהלש עדימה רסוח םנשמ ותוא ןוחבל וקיפסיש

 דגונ יונשה םא .אלפ תפורת םינפ םושב הנביא יהוז ךא .לובשל תודגנתה דגנכ ליעי

 ךומתלו ךישמהל יובגשה לע .ויפלכ היצביטומ היהת אל ,ןוגראה לרבח לש םיסרטנליאל

 .ודי-לע ועפשולש םיטרפה לש יגולוכיספה ןורתיב

 : ?ונשל תודגנתהל םידקומ 6 הנומ ו 2] רדנז

 םישנאל רהבוה אל יובשה לש ובלט םא תודגנתהל תופצל רשפא :יובשה ביט תרהבה 4

 תצובק לבגל רתול יתועמשמ עדימה רסוח תעפשה (ןמרלג לצא - יעלברה םרוגה)

 .םתדובעב "םיצונרמ אל''ה

 זמרמ יונשהש הבשחמהמ תעבונ תודגנתהה תבוגת .עצומה יונשב תונוש תונווכ תיאר .2

 .לופצ המצוע דספהמו העורג יחכונה בצמב םיטרפה תדובעש ךכ לע

 םיפחודה םיקזח תוחוכ ןיבש רצימב םידוכל רבדב םיעגונה םא תודגבתהל תופצל ןתינ .3

 .לובשהמ םתוא םיעיתרמה םיקזה תוחוכ ןיבו לובשה תא תושעל םתוא

 תוטלהה תלבק תכרעמב ופתושל לונשל םידמעמה םא טעמת תודגנתהה .םינתשמה תוברועמ .4

 הנבה התפל ךכ *"ע ןתינש הדבועה .לונשה לש וביטב איהש לכ "העד" ילעב ויהיו

 ןפואב תודגנתהה הטלעממ ,ותגהנה ךרד לע תוטלחה לבקלו יובשה תוציהבל תימצע

 .רתויב ליעיה

 .םילישיא םיקומב סיסב לע איה הקמבההשכ היופצ תודגנתה .5

 .הצובקב רבכ םימייקש םיגהנמהמ םלעתמ יונשה םא תודגבתהל תופצל רשפא .6

 ןה לונש ינפב תודימעה לע תורבגתה אוה ןקוסיע זכרמ רשא תושיגהש רמנא[36] טיול

 בלש דחאה בלשה .תוחתפתה יבלש יגש תוחפל רבחמה תעדל ורבע הלא תושלג ."שובא תושיג"

 לונשה ?נפב תודימעה לע םירבגתמ ןושארה בלשב .תומצוע ןויווש לבשה בלשהו ירוטלופינמ

 םישמתשמ .םמצע יגפב םינתשמה וא םלנתשמל הנשמה ןיב םייביטקפא םיסחי תריצי י"ע

 היה אלש ךכב תאטבתמ היצלופינמה .יוצרה לובשה תסנכהל ףונמבכ הלא םילשגר םיסחיב
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 תנה תיזכרמה הזיתה ,תנמצוע ןויננש ,יבשה בלשב .םינתשמל הבשמה ןיב תומצוע ןויווש

 .םיקיפסמ תוברועמ רסוהו ףותש רסוח לש האצות א?ה ?ונש יבפב תודימעהש תוסרוגה תושיגב

 תישעו תוימרופנוק ,תודיכל ,יתצובק ץחל ,היצקינומוק ומכ םינתשמ תושליגדמ הלא תושיג

 .עצומה יוגשה תלבקל היצביטומ יעצמאכ תימצע תוטלחה

 "המצועה תוגלפתה" לש ןוירטירק י"פע יבוגרא יונשל תנגושה תושיגה תתנמ [30] רנלרג

 לש תושיג ךרד ,תידדצ-דה תוכמסמ עבה ,ףצר לע תונושה תושיגה תא חיבהל ןתינ ויזרבדל

 תושיגב ,םלבוש העבה ?עצמא שי תושיגה תחא לכב ,הלצאה לש תושיגל דעו תומצע ףותיש

 ףותיש לש תושיגב .דיחיל ץוחמ תויוצמה תוילמרופ תויוכמס י"ע תלשעב הענהה תוידדצ דח

 לונשל ענומ טרפה .המצעה לש הקולחו היצקארטביא תמייק המע ךא ,תוכמס ןלדע שי תונמצועה

 םלוא הלעמל תישענ היעבה תרדגה הב תיתצובק תוטלחה תישע י''ע ,תחאה :םיכרדה יתשמ תחאב

 ,יתצובק תויעב ןורתפ ,הינשה .ןהמ תחא רוחבלו ןורתפל תוביטנרטלא ןנוכל תישפוח תצובקה

 ,הצובקה י"ע םישעב הנורתפל תועצהה םגו היעבה תרדגה םג הב

 :הנה תובושחה תוצלמהה תחא .חלצומ יבוגרא יוגש תלעפהל תוצלמה רפסמב םכסמ 59] רנירג

 תומרה םגש ךכ הנוילעה הלהנהה לש תוביוחהמו תוברועמ שי םא קר חילצמ ינוגרא יונש

 לונש תארקל הענהב להנמה דיקפת תא שיגדמ - 42ך ןגרומ .יונשל ךרוצב תושח תוכומנה

 .לונש תארקל ןוגראה ירבח תא עינהל דציכ תויטקרפ תנעצה תרדס הלעמו

 תונקסמה ,ויתונקסמ תא ריהבהל להנמה לע ,תלשאר .בושח עינמ הוהמ להנמה לש עונכשה רשוכ

 תושגר ,תינש ,םיכרצה לע תונעלו תענכשמו תנבומ הרוצב תוגצומ תויגול תויהל תוכירצ

 לפכ תודבועהמ םלעתהל ןבומכ ןיא .רצק חוטב טרפב ,תודבוע רשאמ רתוי עונכשב םייביטקפא

 אנהו יונשב ןלמאמ להנמה :הרהבה ,תושגרב תודבועה תוולל שי ךא ,ןושארה ןורקעב וגצוהש

 םלשנאה תא זרזל תוסנל אל :אוה ישילשה היצביטומה ןורקע .ודנאמ לכב נב ךומתל דיתע

 סועכל רוסא :אוה יעיברה ןורקעה .תודגנתהל םאיבהל יושע זורזהו רחאמ לונשה תא לבקל

 תודגנתהו רחאמ ידמ הריהמ אלה המכסהה רשאכ דשחל םוקמ שי ךפיהל .תודגנתהב םילקתנשכ

 שי .תישיא תוברועמב ךרוצה אוה לשלמחה ןורקעה .המכסה רשאמ רתוי החיכשו תלעבט הנה

 הלועפהש תוארהל להנמה לעש אוה ישש ןורקע .תלשלאה םתבוטל אונה יובשהש םלשנאל תוארהל

 תוסכל רוסא .ומצע להנמה לש םיעינמה תעיבק ,יעיבש ןורקע ףוסבלו תירשפא איה היוצרה

 .הרואכל םייכונא םיעינמ לע

 :אוה ודי-לע אבומה בושחהו ןושארה ללכה .תודגנתהה תטעמהל םיכרדב ןד [:] רדנז םג

 .יונשה לש ותוציחנל םהלשמ הבבה התפל רבדב םיעגובל רזוע הנשמה רשאכ ענמת תודגנתהה"

 ."הלא תושגרה ןינעב תושעל ןתינ המו יונשה ,ויפלכ םתשגרה לש הרורב תועדומ חותפ םג ךכ

 ,תודגבתהה תביס ,בושח םוטפמיסבכ תודגבתהב שמתשהל לוכי להנמה שלאש עמתשמ הז ללכ ךותמ

 .םתושחרתה תעשב ונחבואי הלמרוגשכ ןבומכ .הלימרוגל ןמיס
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 הברקל םוקמ תנתונ אל תמזגומ קחרמ תרימש .המיאתמ החיש תמיב י'"ע .הבשויל הבבהה תרזחה

 .תידדה הנבהלו

 ,יובשה לש עוצבה יכרד לע הערכהב הנושמה הצובקה תופתתשה .תושגרל ןקרופ תניתגל תובישח

 .םהילע טילחהל םתוכמסבש םימנחת םתנאב ןבנמכ ,לונשה תרוצ

 הרלואל הנוילע תובישח םיסחימ .יובשה תגהנהל תושיגב םינד[12] קירסמו רלסקו ,םואבננט

 םהילעש תוצובקהו םידיחלה ןיבל ,יונשה גלהבהל םיסנמה םדאה ינב ןיב תררושה תישונאה

 .תודגבתהה חכ דאמ רבגוי ידדה ןומא ןיא םא .שודיחה עיפשי

 : םלנוש םירבד 3 םתעדל ורקיש ךירצ תוטיש וא תונויער ולבקי תוצובק וא םידיחיש ידכ

 .(לונשל םידמעמה י"ע) יובשל תופחודה תונביסה תנבה .א

 םהל ביטי לובשהש וארי תוצובקהו םידיהיה .ב

 ? טרפה רובע ןיבעה תועמשמ המ הלאשל וגתריזחמ וז הדוקנו

 הקלחב תוחפלש תוגהנתה תשרדנ הנבוה יונשה תועמשמו ובבוה יונשל תוביסהש ירחא .ג

 .השדח היהת

 הונלמ תויהל הכירצ היצביטומה .הו בתשהל םיכירצ םילהנמה םג :םישיגדמו םיכישממ םירבחמה
 היו (םומה ו ללהקה ההרה ---------------

 7 .לונש תארק ה םיאתמ יבוגרא םילקא ןלכהל להנמה לע .םלאתמ ינוגרא םילקאב
 7 וה חדה להודו הדחה הרה ה ב

 םרוכס 3

 םיקומנה ,תולהנה ינפב תודמועה תושקה תומישמה תחא םלועמו זאמ התיה בשחמ תריחב"

 םא ,םייטילופ םלמרוג םג ךכו תכרעמל םיסנכנ םיישלא םימרוג םייבכט דימת םניא םילעמה

 . 5016000ם 110 ורמאמב [ 32] ןוסניקרפ ירבדכ "לשממה לש םאו ןודנה דרשמה לש

 גוס םה םיבשחמש ,וטילחה םילהנמ תויונמדזה הברהבש קזה הכ אונה טקילפבוקה :ךישממ אוהו

 םילהנמ םימיוסמ םלרקמב .רחא הטלחה תלבק ךילהת לכמ הנוש הרוצב םהב לפטל שיש תויח לש

 תעצהל תופידע ונתב וא "ףלוגה לולסמ"ב תאז ושע ףדעמ בשחמ גוס לע טילחהל םיכירצ ויהש

 ] 32] ורמאמב עיבמ ןילסו'ג -ש יפכ וא .רתויב ברה ימינפה יטילופה חכה לעב ףגא ותוא

 הלודג םידבועל םישורד הינח תומוקמל שידקת הלהנה תבישיש ןמזה" 001

 .בשחמל ונ?נע ךרוצל ליבקמ אוה ותוא ,יניערג רוכ לש םיוסמ סופט ץומאל שידקת איהש וזמ

 ןויסנ טעמ שי םירקמה ינשב .ההובג תיבכט המרב םה תוטלחההו החישה םירקמה ?בשבש םושמ

 תויבגויחו ךרוצ שיש ,הארבו הלנדג תיפסכה העקשהה םירקמה ינשבו םיינכט םינינעב קוסעב

 .תוטלחה תלבק ךילהתב הלהבה תוברעתהב
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 ןקלה .הז םוחתב הטלחה תלבקל תושיגו םיכרד העלצמ אשובב תקסועה תורפסה ,םכסל םא

 תנאמסיס .תויביטקיבוס ןתיברמו רתני תויביטקיבוא ןקלה ,תנהפ ןקלתנ רתנל תויעדמ

 תורהת יעוצב ,היצלומיס ,תולע ,ריחמ ,הכרעה ,םיבשחמ תריחב :ומכ חתפמ תולמו

 דימת אל חטשב הריחבה םיאור ובאש יפכ .תוחרפמו תועמשנ תוגוש תויגולודוטמו

 הטלחה תלבק החיטבמ ןהב הכילה םאה ךא .ץראב אלו םלועב אל תורפסב ינצמל המליאתמ

 םימרוג שי םאה ?ךרדה איה םאה תמיק םאנ ,הרוהט תיביטקיבוא הריחב תמלק םאה ?הגובנ

 ?ומצע בשחמה לש הריחבל טרפ םה*זלא סחייתהל שיש םיפסונ

 ןרשקהב אלא ,ןמצע יגפב תומייק ןניא עדימ תוכרעמש ךכל ונבל תמושת בסמ [3] סקול

 תוגהנתהה תויעבל ןתוליעפ רוזחמ ךרוא לכל ,םינתינה תוגורתפב הינלת ןתחלצה .ןוגראל

 ןוגראהו בשחמ תדיחי ןיב ןילמוג לרשק לש םילדומ ינש תגצה ךות תאז השוע אוה .תינוגראה

 ."תומעה לדומ"ו "חכה לדומ",תלעופ איה וב

 תת תויהמ האצותכ םא ,ןוגראב הדיחי/הקלחמ תתב זכרתמ חכש הדבועה לע עיבצמ "חכה לדומ"

 .ןוגראה י"ע הלש הכומנה הרמהה תמרמ האצותכ םא ,וא תואדו יאו תולרותסמ הפופא הדיחיה

 עדימ יתורש תקלחמו - ןוגראב הלאכ םינויפא תלעב הדיהי תתל יתגרדהה חכה רבעממ האצותכ

 תוביסה ןיבהל ילבמ םילכסותמו הכ לרסח תויהל םיכפוה םישמתשמה .תויעב תולוע - וזכ איה

 תטיקנ לע םיעיפשמו םינירקמ הלא ישוקו לוכסת .היעבה םויקב ריכהל ילבמ וליפא וא ,ךכל

 עיפשמה ,יוקל הלועפ ףותש לע ןדצמ תועיפשמה ,עדלמה ?תורש תווצ יבגל תוליעומ אל תודמע

 .לגלגה בבוס ךכו עדימה תכרעמב שומשה לע ודצמ

 ,ןוגראב תומעל םיליבומה םיבצמ רפסמ הבשחמל עיצמ [ 40] סקול י"ע ראונתמה "תומעה לדומ"

 .םיבצמה לכב הובג דוקנ לבקל לאיצנטופ שי עדלמה יתורש תקלחמלש ךכ לע ותשגדה רשאכ

 יסהי ,םלנוש עוצב ינלפאמל ילאיצנרפיד םאתמ לומג ,תידדה היולת המישמ :םה םיבצמה

 ללושכמ ,היצאיצנרפיד ,תויטויגיבמא ,םיפתושמ םיבאשמב תולת ,םיירטמלס יתלב הדובע

 לתורשו םינכרצה ןיב תולתה רשאכ .תידוקפת ןוצר תועיבש יא ,םיישיא םלרושכ ,תרושקת

 ךילהת םאה הלאשה ןאכמ ."תומע"ה לדומו "חכ"ה לדומ ןיב החולשו רשק רצוי עדלמה

 ? ומצע ינגפב עצבתהְל ןתינ הריחב

 תניחב .עדימה תכרעמ לע םללעופה םינתשמה וזכרו היעבל וסחייתה ] 28] בגש + רוד ןיע

 .םיפסונ םינתשמל תוסחייתה הנה הרלחב תחלצהל ?אנתש החיכנמ (חותנה קרפ האר) םינתשמה

 |."םלת"ב תכלל וסינ וב הז גוסמ דחא עוריאב תקסוע ךשמהב אבותש יפכ יתדובע |

---- 
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 היתולועפ תוהמו ןוכימה תדיחי תמקה

 זא .69 תנשב התיה תוברתהו ךונחה דרשמב תיאמצעה ןוכימה תדיהי לש התישאר

 תינכות ?"פע ,םלרומה רכש לש יתגרדה םולשתב לחוה ותרזעב ,בשחמ דרשמה שכר

 .רצנאה דרשמבש ידרשמ ןוכימל זכרמה ?"ע ורובע התגנכותו הננכותש

 בשחמב שומש יכרד רבדב העצה שובגל ךשמהב התיה ,תיאמצעה הדיחיה לש התמקה

 + 5 ףתושמב הנידמה תנרש תוגיצנו ךונחה דרשמ י"ע 66 תנשב המסרופש ךונחה דרשמב

 םיללכושמו םישדח לונהנ ילכ הותפב הנד .ואולמו םלוע תקבוחה תיברמוי תינכנת

 ,וז הפוקתב ולחש ,הב םיינגשהו ךננהה תכרעמ לש הגיקת הלעפהל עייסל םידעוימה

 : תיביטרגטניא תכרעמב םלטרופמה םיאשונה ףיקהל דעוב ןנגכנתמה ךרעמה

 םידימלת תוינכות םידימלת

 םידומל תנינכות

 םינקת

 םירומ

 ביצקת

 (רפסה יתבב) םייזיפ םלאנתו
 םייזיפ

 ! םג ןמזה תצורמב שמשו 370/40 .מ.ב,י גוסמ היה בשחמה

 .רמגה תונלחבו תורגבה ךונלחב לוהנל (1

 5 .םילדוסי רפס יתבל:הארוה תועש ינקת בושחל (2

 .לדוסי-לעה ךונחה ידימלתל גרודמ דומל רכש לע םינותנ דובעל 3

 תותפל תיתנש תלת תינכנת ךונחה דרשמ לש ןוכימה תדיחי י"ע הגכוה 71 תנשב

 ;,תלנכותב תולולכה תומישמה עוצב םשלש התיה היתונקסממ תחא .דרשמב עדימ תונכרעמ

 \ ופקיהו םייקה דויצה לש ורשוכ .םליקה הז לשמ הלודג המצע לעב בשחמ דרשמל שורד

 .ןמז ךרואל הניקת הדובע ורשפאל אל
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 ,זרכמב ךרנצה רדגוהנ םסרופ םרטב דנע ,תנבחרתהל תנגנשה תנביטבבטלאה תקידב תארקל

 תונויסנ ושענ .לארשיב זנרוב תרבח תגיצג ,ןוכמת תרבחל ןוכימה תדיחי ןיב רשק רצוב

 תהתארנ רשא תינכות הבסהל הרסמנ .הבסהל תוגנשה תויורשפאה לש הקידבל םיימורט

 .רלבמסא יעטקב בלושמ לובוקב הבונתכה ,היעבה תגצימכ

 : התבסה תנאצותנ תירוקמה תינכנתה יבנתנ ןלהל

 תינכט הבסה רחאל ' תלרוקמ תינכות

 13 3500 -ל

8 65 2% 

 תוקד 7 תוקד 4

 .בשחמ םריהבל םילוקשהו רוציה רשנכ תלדגהב ךרוצה .ב

 תופסוב "תנמאתה" רחאל

 22193 ןורכז תסופת

 תוקד 5 עוצב ןמז

 ךונחה דרשמב בשחמה לש רוציה רשוכ תלדגהב ךרוצה" ראתמה בתכמ חסנב 71 ינויב

 דויצהמ תושירדה גיצהל דעונ ךמסמה .הז ךמסמל 'א חפסנב ו לרקע [ 7 ] "תונברתהו

 .הבורקה הנשה ךות הדיחיה תושירדב דומעי אל (360/40) םייקה בשחמהש חיכוהלו

 :ךמסמה תלוכת

 .יחתכונה סמועה תגצה

 .הדובעה תינכותל ףאתהב ,יופצה סמנעה תכרעהו חנתנ

 .תוגקסמ

 :וקלסה ךמסמה לגותנ ךותמ

 .עצוממב תורמשמ 2-מ הלעמל ,תועש 360 אוה לשדנה עצוממב 71 תגנשל בשחמ ןמז לוצינ

 .תועש 60 אוה וז הפוקתב הגתמה תועש עצונממ

 .שדוחל עצוממב תועש 925 תכירצ לע םיעיבצמ 73 תנשל הכירצה לבנשח

 :תונקסמה ןאכמ

 .לצחו תרמשמ דע עברו תרמשמ תרגטמב וטרופש םיכרצה לע הנעל רשא בשחמ ןימזל דרשמה"

 ,תופסונ תויוליעפלו םיאשונל הברזר תללוכ הניא הדובעה תלנכתש איה ךכל הביסה

 .רישי ןפואב תוליעפ לכל ם?שרדנה םיננכותמה םלדוביעה תקפהב תמצמטצמו

 לש תולועפ ובחרתיו וכלי ,היצמרופנלאה ?רגאמ לש המלשההו תונתיפה םעש נגל רורב

 .תינכתל רבעמ תויוליעפ ופסוותיו ,תוגושה דרשמה תודיחיל היצמרונפנליא ןתמ
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 -:ןלהלכ בשחמה תמצע לש הלפכהה םדקמ לש תנלנבג לבקב נז תחנה יפל"

 1 : 925( 4.2) 4.2 0-  (עברו תרמשמב הדובע) ןונילע לובג

 0 : 925" 5.5) 3.5 -   (יצחו תרמשמב הדנבע) ןנתחת לונבג

 ביכרמה התויה רונאל תאזו ,םירומה תרוכשמ יכרצ לע הנעת בשחמ לש נזכ המצע םא ונבקדב

 4 ףסומ 'א תפסנ .הביתכמ איהש לינתליעה תנלבגמ רואלו ,בשחמ ןמז תכירצב רתויב לודגה

 .תרנכשמה עוציבל קיפסת וזכ המצעש ךכ לע עיבצמ

 שי ,5 ףסומ 'א חפסנ האר ,ירקמ שדוחב ,ישדה עצוממב ,הזכ בשחמ לש נתקטעה תפמ

 ".סמוע ישדוח יוטיבל םיאב אל הזכ "עצנממ" שדוחבש רוכזל

 התיה ותרטמש ףסונ ךמסמ חסוג ותלדגהב ךרוצהו רוציה רשוכ רבדב חהנתנה יאצממ רואל

 : ארקנ ךמסמה - דויצה תריחבל םינוירטירקו ךרד ענבקל

 .נז הדובעל 'בתפסנ הווהמ נאולמב ךמסמה( 8] 71 ינוי - "בשחמ תריחבב םילוקש"

 : םנה ךמסמב םיוטב םלאצומש יפכ םיינושארה םיאצממה

 ,"[[ יג 'מע 8 ] 24500 -ו 370/145 םה וברובע ןובשחב םיאבה םיבשחמה יכ ונאצמ"

 : הנה דויצה תריחבל תעצומה ךרדה וליאו

 .םהילע תונעל בילח אבה בשחמהש הדיחיה לש םייסיסבה םיכרצה תא ונעבק ןושאר בלשב"

 .הרדגהל םאתהב ,םייסלסבה םיכרצה לע תורבחה ?תש תונוע םנמאש תמאנו קודבנ יגש בלשב

 .דויצ לכל היצרוגיפנגוקה תא עבקב ישילש בלשב

 .םלריחמ הוושנ יעלבר בלשב

 הלגת* ןכ םא אלא ,תרחא הרבח לש דויצל יחתכונה דויצה תא ףילחהל אלש הז בלשב ונעבק

 ןויסנה ןמ רענתהל יאדכ אלש םעטה ןמ תאזנ ,תרחא הרבח לש התבוטל ריחמב יניצר רעפ

 הקזח הביס אלל תכבוסמ הבסה לש לועל סנכהלו .מ.ב.י תרבח דניצ םע רבצנש עדיהנ

 .דחוימב תטלובו

 090 תזמ ךנמנ היה* זורוב לש ריחמה םא - רמונלכ - ןנז?א רצווי םא קר סבכב ישימח בלשל

 .תיעמשמ רה הטלחה תלבק רשפאת אלש הדלמב .מ.ב.י לש

 הגעמ ןתמל רבעמ םהש ,םיפסוב םינויטירק תכרעמ לוקישל וסבכי ,הז בלשל עיגב םא

 2 'מע 8 ] םיכרצה לע רישי
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 : שדחה דנצצל רבעמל רשאב

 .הקלח הרנצב תנשעהל רבעמה לוכי ןכל 3560-ה תתפשמ םע תילביטפמנק 370-ה תחפשמ"

 ."[ 8 .] "םיבלשב תנשעהל הלנכי 0.8, רתני תללכנשמה הלעפהה תכרעמל תבסהה

 הרסמנ רשא ץועי תרבח לש תעד תונחל רסמנ בשחמ לש רוציה רשוכ תלדגהב ךרוצה

 .ןוכימה תדיח* תוצלמה תורשאמ היתונקסמו 1971 רבמטפס 16 -ב

 לרחא בשחמה ןימזהלנ רנחבל שי .רתני הכר המצע לעב בשחמב בשחמה ףילחהל שי"

 עוצבה רשוכ ביחרהל שי שדחה בשחמה תלבקל דע .לרשפאה םדקהב םלנא תנאב לוקש

 רופש י"עו הלעפה תכרעמב םילולכש ,תודיחי תפסוה י"ע תאזנ םייקה בשחמה לש

 .בשחמב הדובעה ןוגרא לשו תנינכות לש לנעיו

 ,תויאדכ תוקידב עצבל יאדכ רצקה חוטל ןורתפכ אלו בשחמה תפלחה םע רישי רשק ילב

 .םלרומה תרוכשמ ךרעמ לש שדחמ תנגכתו ןונכת

 הרישי תלעות םיאיבמה םימנשי עוצב זרזלנ םדקל שי תיתשת תוכרעמ תמקהל ליבקמב

 ".ךננהה תכרעמ לש יעוצקמה דצל םג אלא ילהבמה דצל קר אל

 : אשננב ןנדל הכישממ תעדה תווח

 ןבומכ שי םהילאש םירנפשנ םילועי נבכתי םא םגש תוריבסמנ תנחיגמ ואבנהש תונקסמה"

 דע 15%-מ רתולב הלעפהל תושורדה בשחמה תועש ךס ודירויש ךכ לע ךמתסהל ןיא ,ףואשל

 ,ךכ ךותמו םאתהב תוטלחהל ליבוהל הלולע רתוי הובג לופצ ןנכסה תחבה ךדיאמנ %

 ".בשחמה לע תלטומה הדובעה עוצב תלנכי יאל ,הנדבתת ןה םאב

 תלגוסמ טלחהבו התואנ המר תלעב הבוט תיעוצקמ הדיחי הנה"ב תמייתסמ תעדה תוונח

 ."דיתעב הילע לטולנ הילע לטומה אשמה םירהל

 ,זרכמה תליספו תויוטבלתה

 שרד םיביצקתה ףגאש ןוויכ ,לעופה לא אצי אל "ןושארה זרכמה" הננכמה ,ל"נה זרכמה

 םיביצקתה לע הנוממה *"ע בתכנ 71 רבמטפס 27 -בו .תויאדכ חותנ תכירע םדקומ יאנתכ

 :רצנאה דרשמב

 םינכוממ םיכרעמ הותפב תודבכ תועקשה תוגורתאה םינשב ועקשוה תנברתהו ךננהה דרשמב"

 םרטב יכ הנקסמל ונעגה ... תויפיצה תא תומאנת ןניא הכ דע תואצונתה וגתכרעהלו

 תיגולונכט תואר תדוקנמ הדיחיב םייקה בצמה תא שדחמ ןוחבל שי בשחמה לע הטלחהה

 ." ... וב תוכורכה תויולעה תמועל ףסונה חותפה ןמ היופצה המנרתה תאו תינוגראו
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 תדיחי לש הבצמ תכרעהנ םיאצממה םנכס קרפבו , + תיטרפ הרבה י"ע ,עצנב תניאדכ חותנ

 .72 טסוגואב בתכב ןוכלמה

 המילשמה תאז םע ... [ 5] 66 תבשב באה תינכנתב ותננהש תנננרקע ופ לע תלענפ הדיחיה"

 לש יללכה ךרעמה לש ולדוגנ ומנכתהת חכנב רקעב ,רתניב הדבכ התיה הדיחיזה הילע הלטנש

 לדוגמ םיכרעמב תדיחיה לש יגושארה תננצר לש וגניסנ רסנהב בשחתהב ןכנ באה תינכות

 סיסב ןהש תולועפ םויקב הבומט ... םיבותב דובעל הדיחלה לש המניקל הקדצהה ... הז

 ."עגרכ תמייקמ הדיהיה ןיא הלא תאו ךונחה להנמל

 ."ןוכימו ש"נע הנפפכות הלו ל"כנמל תורישי הפופכ תילהנמ היצקנופ דרשמב היהתש ץלמומ"

 .דולצה תפלחהו תבחרהב לפטל רושאה תנברתהנ ךונחה דרשמל ןתינ הלא םיאצממ רואל

 לש המאתהה תדמו תוברתהו ךונהחה דרשמב בשחמ תלעפה תויאדכ לע הלא םינוידל ליבקמב

 עוצב לע יארתא - :ודיקפת) הדיחיה ידבועמ דחא י"ע ןויסנ השענ ,'נכנ תויפצל ותלעפה

 .ןודנה בלשב שדח בשהמבו תנבחרתהב ךרוצ ןיאש היכנהל (תרבנכשמה ךרעמ

 : םירושימ המכל העגב ותנסחייתה

 .הדלדמה תוכלא (1

 .ותעדל םיגוכנ םגיא רשאו ןובשחב גאבותש תובחרתה ימדקמ (2

 ,םייקה תבחרה וא זרכמל הכילה

  תדלחלב דויצה לוצינ בצמ .הנשמ הלעמל רבכ הפלח ,זרכמב תאצל לחנימה רנשאה ןתיגשמ

 הבחרה אוה בשחמה לע רבוגה ץחלל ליעיה ןורתפהש ,הנקסמל הישאר תא איבה ןנכימה

 ךשמתמה ךילהתהמ ששחה רצונ ..מ.ב.י תרבח לש רתוי םדקתמ דוניצל דויצה לש הריהמ

 ,.מ.ב.ל תרבחמ שורדה דויצה דימ ןימזהל הלטנה הרבגתהו שדוחמה זרכמה תא הוליש

 .רבכ ורשוי םירודההש םושמ ?לואו היתורשמ תיסחיה ןוצרה תועלבש יא תורמל

 :הלה זרכמל האיצליה דגנ ,ןולדה לש הז בלשב ןוכימה לשנא ולעה ותוא לרקעה קומנה

 םללקה בצמב רשאכ ;תמייקה היצרוגיפננקבנ בצמב דוע רשפאתמ ונלא תרוכשמה עוצב

 לע ןכנממה תרוכשמה ךרעמ לש ותלעפה ליחהלו בחרתהל ךרוצלו ןוצרל התיה הנונוכה

 .םידוהיה םירומה תיסולכוא ללכ
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 ןכוממה רכשה ךרעמ תלחתה רונמאכ היה ורקעש ,הלעהש לזכרמה קנמבה רנאלנ ןודנ אשונה

 ?דלמ א"ת לע ןוכלמה ליחהל יחרכה םאה ?"תרעוב א''ת םאה" :הלאשה הדהדה ,א"ת ירומ לע

 ןהמ תתנבו תעד לוקש ךות טילחהלנ ךילהתה רוצעל ןתינש םכנס ,תילילש תבנשת הנתנשמ

 וזלאב ןרואל טילתהלו ןנכימה תדיחי יבפב אצני לעופכו דרשמה ינפב תנדמועה תולטמה

 .בשחמ זתורש תריחבב טוקבל שי ךרד

 : םלאבה םיאשונה ינשב ותדמע עיבהל םיביצקתה ףגא שקבתנ הז בלשב

 .לדרשמ ןוכימל זכרמהמ ץוח יתורש לבקי ךונהה דרשמש תורשפאה (1

 .שכרה ךילהת לבגל יללכה בשחה תדמע (2

 ןכש רתל טורפב םיאבומ םירבדה .72 לירפא 24-מ ביצקתה ףגא בתכמב תאבומ תוסחיתהה

 .תערכמ ידיתעה ךילהתה ןנוכ לע םהיתנכלשה

 בשחמ יתורש לבקל לכוי דרשמה תיגנלובכט הביתבל יכ רהבוה" -: הננשארה הדוקנל רשאב

 ד: ולהל תונורתיהו .תשרדנה תורשה תמרבו שרדנה ןמזה חנטב

 רשא) תורשה תמר .קזתו לודג בשחמב דובעמ האצותכ תרוכשמה דובע ךילהת רוצק (1

 תקפסמו ההובג היהת ('וכו םייוסנל םתומאלנ םינותנ תטילקל בבסה ןמזב תאטבתמ

 .דרשמה יכרצ תא

 תילאלרה תולעה .דרשמה שוקבל רתוי הבר תונעה תושימג לעבו לוז בושח חכ תקפסא (2

 ןמ רכנ רועשב הנטק היהת תרונכשמ תדיחי תנכה לש (תיריתמתה תולעהמ לדבומב)

 .שקובמה יבלטנרטלאה בשחמה ןמ וא ,דרשמה לש יחכונה בשחמב תילאירה תולעה

 שקובמה יביטנרטלאה בשחמה *"ע קפוסי רשא הז רשאמ רתנל בר הנתפה לאיצנטופ

 .רצקה חווטל

 רשפאתו רתויב תמדקתמ דויצ תכרעמ םע עגמב דרשמה תא אלבת .מ.ל.מב םיתורש תלבק (3

 רשא עדי .דרשמה יכרצל תמדקתמ היגולונכטב ןומטה לאיצטנופה לע יטקרפ עדל שובג

 .תוידיתע תוטלחה תלבקב עילסל

 רוצלה רשוכ ףדוע לוצינב .מ.ל.מל םידובעה תרבעה אטבתת הלשממה ללכ תואר תדוקנמ (4

 ......מ.ל.מה דויצב יחכונה

 עוצבהו ןונכתה תותווצ רשאכ ףוסמ תיעצמאה תורשה תכשלב םלדובעהמ קלח עוצב 65

 .י..י.תולדלתע הלעפה תולצפוא רגוס ובלא דרשמל םיכייש
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 לשנאש לוקש - םילונש תסנכה םיבייהמ םיבשחמה ןיב הלעפהה תוכרעמב םילדבהה (66

 ".הרבעהה דגנכ ותוא םיאלבמ ךנבהה דרשמ

 -: הלנשה הדוקנל רשאבו

 : הלשממה לש שכרה תוינידמ"

 וססבתה רשא ,הז אשונב תוטלחהה יכ הרכהה הדמע היצמוטנאל הצעומה תמקה דוסיב

 -: בצמל ראשה ןיב ואיבה ,רצקה ןמזה חווטב ןכומיסש םיצחל לע ןרקעב

 דובעל דויצו תובכוממ תנכרעמ הותפל רושקה לכב תשבוגמ תויגידמ הלשממל ןיא (1

 .םיבותנב

 .ןכוממ םינותנ דובע לש הכומנ המרב ,רוחאל טבמב תמלגתמ חווטה תרצק היארה (2

 דויצה יקפס םע היסחיב ףנעב יטננימוד הנוקכ הדמעמ תא תלצנמ הניא הלשממה (3

 .הנכנתהו

 תא תרתוס (תמייקה היצרוגיפנוקה ביחרהלו זרכמל תאצל אל הנוכה) תשקובמה הטלחהה

 תפלחה אשונב תורחא תוטלחהב יוטב הלבק רבכ רשאו הסוסבל םילעופ ונא רשא המגמה

 .(לארשי תרטשמ לשמל) דויצ

 לכב דויצה יקפס םע היסחיב הלשממה לש הדמעמ תא שילחהל היושע תשקובמה הטלחהה

 .הקזחאו קווש יאנתל עגונה

 לש ךרדב טוקנל של הז ןוגכ םיאשונב יכ איה ,יללכה בשחה ןגס ... לש ותעד םג

 " ... זרכמ

 זרכמל הכילה בויה - םוכס

 לללכה בשחה ,םיביצקתה ףגא ישנא ,ל"כבמה תופתתשהב ףסונ ןויד םייקתה 72 יאמב

 ףילחהל ןיאש" רצואת ישנא ועבק תב ךונחה דרשמ לש ןוכימה ישבאו רצואה דרשמב

 ."זרכמ אלל הרבה התואמ אות וליפא רתני לודגב םייק בשחמ

 בשחמ תריהבכ תומכ תיזכרמה דוכעת תדיחי לש תתמצע תבתרהל תוסתייתהתש אופיא עבקנ

 תועצה תלבקל תונושארה תוינויושה חגיצמ זרכמל תאיצי"ה ןכש ,.זרכמל תאיצי תבייחמו

 .ןיקתה להנמח תגצימו יתלשממהו ירובצת רזגמב םיזוח תמיתחלו
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 : לש םימעטמ זרכמ ךנרעל אופיא טלחוה

 .ןיקת להבמ (1

 .הלשממ תויגידמ (2

 " ז רב כ מ ה "
 ה

 הז זרכמ תכזרע תארקל

 9 .]22/72 זרכמל

 : םלאבה םיאשונה ללוכ ךמסמה א

 ,דולצ תניחבמ םייקה בצמה רנאת 1

 :לופצה רואת (2

 (א)

 (ב)

 (ג)

 (ד)

 .תומילק תוינכותב הדובעה ףקלה תבחרה

 .תרושקת תלעפה

 .בשחמה תרזעב הארנה תדבעמ

 תוליעפ יאשובו בשתמ לאשונ תוארנה חותפ

 .זרכמה תושלרד (3

 . 608% -ל םינותנ 6

 .תועצהה תכרעהל הטיש (5

 ה תנדוקנה טרפא

 :(אלמ רתניה

 .דרשמה תלהנה תעד לע אל םג האצותכו יללכ

 .םיפסונ

 ןתנל הז ךמסמל 'ג הפסנב רשאכ) זרכמה תרדגהבש תויזכרמ

 .תדחולמ תועמשמ םהל התיה רתוי םירחואמה םיבלשב רשא

 ףגא תעד לע ולבקתב אל וילא תוננלתמה תונקסמהנ ךשמתמה ךילהת

 ה בשההו םיביצקתה

 תושירדה שדחמ רלידגמה ךמסמ דרשמה לש ןוכימה תדיחל החסיב

 .סמועו םיצבק ,םייזיפ םלאנת ,הנכות

 טורפה



 .ב

 .ג

 םייק בצמ

 .(1 ףסומ ,'א חפסנב היצרוגיפבוק טנרפ) 128 88 360/40 .מ.ב,ו -: דויצ (1

 08 + קסששע -: הלעפה תכרעמ (2

 :ןכנתמ תוינכנת 532 -: תנינכנת 3

 רלבמסאב תובנתכ 7

 ןרטרופב " 5

 1401 -ל 4 14

 .לנבוקב " 42

 :אוה ןפקיה יפל תוינכונתה תוגלפתה

 םלסיטרכ 1000 דע תוינכות 2

 םיסיטרכ 1000 - 0 / 5

 "/ 2000 לעמ " 7

 :אבה טורפה יפל םידבוע 70 | -: םדא ַחכ 64

 תוכרעמ לתתנמ 1

 םלננכתמ 6

 םינתינכות 0

 םיליעפמ 9

 (םוק) םימאתמונ םיגלמס םינחוב 4

 .(2 ףסומ ,'א הפסג טורפ) תורמשמ 2.5 -כ .שדוהב תועבש 5 -: סמוע (5

 זרכמה תושירד

 -: המצע 1

 -: םיפוסמ (2

 ד: מ"ע?ל (3

 257 יש

 .תועש 330 -כ ,תורמשמ 2 דע

 16 -ל סחילתהל תשקבתמ זרכמה תעצה רשאכ ,יפוסה בלשב םיפוסמ 2

 .רבלב

 תכרעמ (90 אמ דע) רוצי תויבכנת ,הלעפה תכרעמ תלינמז וב ליביש

 * 1 /0  -ב לופטו תרונשקת
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 ננא ןכל ,הלוכ בשחמה תכרעמ לע העפשה הנכותל" ו 11 'מע ,9 1 -: הנכנת 6

 :הב תוארל הצרב .וגל עצוהש הנכותה ביטל תיברמ תובישח םיסחיימ

 בר הביבסב הדובע תרשפאמה ,שומשל החוגו תימניד ,תללכושמ הלעפה תכרעמ (א)

 .תיתיגכות

 ,תויתרוסמה הינפו ןוגראה תוטיש לכב תכמנתה ,תמדקתמ םיצבק ןוגרא תכרעמ (ב)

 .םהב שומשהו םגוכדע ,םינותנ יסיסב ןוגראב הכלמת תנתונהו

 תרושקתה תורוצנ דויצה יגוס לכב לפטל תלגוסמה הליעי תרושקת לוהב תכרעמ (ג)

 בשחמה תועוצקמ ישנא םגיאש םישמתשמה תנשרל הדימעמהנ ,ונזדי לע תנשרדנה

 .םינותנה ירגאמב שומשל םיחונו םימיאתמ םילכ

 יתבב תונכת דומל ,יעדמ ,ילהגמ םיבותב דובעל תוליעלו תויליע תונכת תופש (ד)

 ." 641 | תתנכותמ הארוהל תוינכות תביתכו 28%6 רפס

 תונכת-הר ךרונצל הבסהה לצגל תגוכתמ הגיא הדיהיה" [3 ,12 'מע ,פ] -: תבסה (5

 ןלוכ תובותכה ,תומייקה תויגכותה תמאתה י"ע עצובת הבסהה" "תננגכת- הר וא/נ

 תדובע לש ןיקת ךשמהל תיברימ תובישה םיסהיימ ונחנא .השדחה תכרעמל לובוקב

 הפוקתב השעת הבסהה .תבסומה תכרעמה תונימאלו הבסהה תפוקתב חונתפהו רוציה

 .האלמה םתוירחאב היהתו הדיחיה ידבוע י"ע ,דויצה תריסמו הגמזהה תריסמ ןיבש

 קפסה תניוברע רתיה ןיב לולכת רשא הבסההש ידכ עויסה אולמ עיצהל ךרטצי קפסה

 ."הבסהב גקלח עוצבל

 [17 'מע ,9] .2 ד ב מ ה ד

 : תורטמ 3 קדבמל 1

 .השעמל הכלה עצומה דויצה ןוחבל (א)

 .קפסה ?דיבש הבסהה ילכ קודבל (ב)

 ,םלאתמה דויצה תריחבב ועייסיש םינותנ ףנסאל (ג)

 .(2 ףסומ ,'ג חפסנ) םייופצהו םויכ הדיחיה תדובע םיגציימה םידובע לולכי קדבמה
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 :אבה ליהמתה עבקב 19] קדבמה תושירד ךמסמב עבקבל ךשמהב -: קדבמה ליהמת

 תועש 330 - רוצי

 תנעש 130 - םויגפב

 תועש 250 -  הספדה

 תונעש 180 - קנחרמ רמוח תטילק

 תנעש 180 - תנתליאש

 תועש 250 - 041 / 3486-ב לוגרת

 ולקשמל םאתהב העבקג קדבמה לש בוכרמ לכב עצבל טלחוה רשא הדנבעה תנמכ רשאכ

 .הדיחיה תדובעב הז ביכרמ לש יונפצה

 תע התואב ןוכימה תדיחיב םג וצר רשא תויבכות י"ע גצוי קדבמה -: קדבמה תטיש

 .האוושה תנרטמל

 םע תואצותה רוסמל נשקבתב םהו 72 רבגטקוא +0 -ב םיקפסל רסמב קדבמל רמוחה

 נעבקי ל"נה ינושארה קדבמה עוצב רחאלש עבקנ ,2 רבוטקוא 15 דע אלמ דועת

 קדבמה ועצבי וב ודמעי רשא הלאו זרכמהו קדבמה תושירדב ודמעל רשא םיקפסה

 .ךונחה דרשמל עצוהש ההז דויצ לע ,ךונחה דרשמ יגיצב תנחכובב תלנש

 -: קדבמה ?ביכרמ

 (א)

 (ב)

 (ג)

 (ד)

 םלרומ תרוכשמ ךרעמב תויגולה תוקידבה ךרעמ תת י"ע קדבמב גצויי -: רוצי

 תוקידבה רוזחמב הבושארה תינכתה ןכו ןושארה תוקידבה רוזחמ לכ עצנבי

 .המאתה יא ספדות .םיקפסל ורסמנש םיטלפה םע וושוי םיטלפה .בנשחה ךרנצל

 תינכות ללוכ) קדבמב תופתתשמה תוינכותה לכ םוגרת י"ע גצויי - םייוסב

 הינש םעפו ( %עמ%9א ) ריבחת תקידבל הנושארה םעפב .םיזלמעפ (תרושקתה

 תספדה היהל עוצבה .הנעצבתתו ןורכזל הנעטת הנמגרותת תוינכותה .עוצבל

 שרדנה סיפדת לכו רוקמ סיפדת ספדוי תינכות לעמ .תספדמה לע ההזמ הרוש

 .02088 ע640ע0מ08 ]כו רוקמה סיפדתל ןורכזה תפמ ןיב רישי רשק תריציל

 .ךונחה דרשמב אשונל שרדנש ןמזה ךשמ םה תנקד 0

 .[2  'מע 9] האר] - הספדה

 רורצ לכ .א"כ םיסיטרכ 5000 ינב תורורצ 3 ל"ע גצויל - קנחרמ רמנח תטילק

 תוחוד ובתוני דובעה רמגב הנושאר תונמדזהב בשחמב דבועיו ףוסמהמ ארקי

 רורצ ןיב חוירהו קדבמה תליחת לרחא תוקד 10 לתת הטילקה .ףוסמל הטילקה

 .ךונחה דרשמב ןמז ךשמ תוקד 25 .םיטלפ תאוושה םוכסב .העש יצח רנרצל
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 לע הנעצובת .תנישיא תותליאשנ תוניצנבק תנתליאש י'ע וגצניי - תנתללאש (ה)

 . 1/ 896 תטישב וגגרנאיש םירנמ תרוכשמ לש הבצמנ סקדביא ץבנק

 תובושתהו 3.1:5  תלעפהל ףנסממ הנעצונבת - תויתצובק תותליאש .1

 לש רורצ סנכוי טלק יסיטרכ לש רורצ לכ רחאל .ותספדמ לע תבספדות

 .תויצובק תותליאש 40 -כ

 ךשמב הקדל אתליאש לש בצקב םיפוסמ 2 -מ הנעצובת - תוישלא תותלואש .2

 .הבוגתה ןמז םושר ךות קדבמה ןמז לכ

 ,םיפוסמ 2 -מ שארמ םינכומ םיליגרת עוצב י"ע גצוי - 34680 -ב ליגרת 6)

 .העוצבו תינכותה תביתכ ושורפ ליגרת .קדבמה ןמז לכ ךשמב ליגרת רחא ליגרת

 הבסה יללב

 .תוינכותב םיגול םייונש םינכהל ןיא (א)

 .פ/ק ינקתמ תונשל ןיא (ב)

 תופשב םילדבההמ םיעבונה םייחרכה םייונש קר סינכהל רתומ לובוק תויגכותב (ג)

 .תונושה לובוק

 .ךרד לכב הבסהל תונתלנ רלבמסא תורגש (ד)

 :םלאבה םייונשה סלנכהל רתומ (ה)

 (א)

 (ב)

 (ג)

 (ד)

 .תואלבטל םיסקדניא ,היצטנמגס ,שוגב תומושר רפסמ ,םלרגאמ רפסמ

 [ 9] הריסמ - קדבמה תואצונת

 .קדבימה עצוב הילע היצרוגיפנוקה לש קיודמ רואית

 ןמז ןכו ,קדבימב ופתתשהש תוינכתה לכ לש ןועש ןמזו היפצ ןמז ,מ''עי ןמז

 \ .תחא םיגיע תריאמ הלבטב םיזכנרמ ,קדבימה לכ לש יללכ ןנעש

 הלעפהה תוכרעמ ללוכ ,קדבימב ופתתשהש תוינכתה ןמ תחא לכ לש ןנרכזה תסנפת

 .תחא תזכרמ הלבטב תטרופמ ,תרושקתהו

 .םיקסידה לע ,םייבמזהו םיעובקה ,םיצבקה לכ תפמ
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 .הביתכה תונוכמו תוספדמה לכ לע ,קדבימה ךלהמב ורצוגש םיסיפדתה לכ

 .רוקמה תוינכות יסלפדת .1

 .םלדובעה לש הספדהה יטלפ .2

 .ק"רה תספדה .3

 .₪0₪) הדובעה ןמולו (00מ80]) הלעפהה ןמול

 .קדבימב ופתתשהש תולנכתה לכ לש רוקמה יסיטרכ

 .תונושה תודובעה תלעפהל ושמישש חוקיפה יסיטרכ לכ

 קדבימה לע הרזחל וגל שרדישו קדבימה עוציבל שמישש רחא רמגח לכ

 .ונמצע תונחוכב

 :ליכיש חפסב

 .(ךרוצה תדימב) קדבימה ךלהמ לע םירבסה .1

 .רסמנש רמוחה לש האלמ הנבהל שורדה עדלמ .2

 [19  'מע 9.] תועצהה תכרעה

 וגצוהש תושירדה לע תונוע ןה םא קודבל ידכ תינושאר הניחב הנרובעת תועצהה "

 לביכרמ תא ליכתש לולקשו דוקנ תלבטב הנהתונת תושירדב הנדומעתש הלא .זרכמב

 .תלעות ארקיש 1 ךרעל ומכוסי םיכרעה ועבקבש הכרעהה

 תכרעה .תולע ארקיש ךרע הנווהתנ הנמכנסת תוימעפ דחהונ תוענבקה תואצוהה לכ

 ." תלעות / תולע סחיה יפל תועצהה

 : םלקשמו םיישארה הכרעה יביכרמ

 דויצ

 הנכות

 תורש

 הבסה

20 

120 

20 

 (4 ףסומ ,ג חפסנב טורפ) 20

 ."ןושארה זרכמה" לש הריחבב םילוקשה יבגל תודמע ינבש רבכ שי ןאכ
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 הכרעהל הטקנגש השיגהנ תועצהה

 : םלבשתמה תורבח 3 ונעב זרכמל הינפל הבושתכ

 .(מ"למ) תיתלשממה תורשה תכשלנ ןיכמת ,.מ.ב.ל ,0

 רשא מ"למה וליאנ םינולדה לש יתלחתתה בלשב התמזויב ץורמהמ השרפ 0.2.6. תרבח

 תדמעה ךות 2.0.  -ו ת.1.8 לש הטישב 11,370/165,:1 גוסמ בשחמ יתורש עיצה

 ךא ,קדבמבו זרכמב ףתתשה ,הממיב תועש 24 תוציהמ 2-ל םיקלוחמ ,ןנרכז 8

 וארנ םילאמצע בשהמ יתורשש הבסהמ תאז ,הדענה י"ע םינוידה לש םדקתמ בלשב לספנ

 .םלינויח

 72-13 םגדמ 0עס6ש | 70 בשחמה תא דרשמל העיצה רשא 0.2.0. תרבח לש ץנרמהמ התשירפ

 .םילשוריב יובגל בשחמ דימעהל התונוכנ לאמו הבסהה תויעבל התוסחייתהמ הארנכ העבנ

 .זרכמב םיתורשה ףיעסב תערכמ הדוקג

 .,ועיצה רשא ןיכמת-ו 1.2.21. תורבחה 2 ןיב אופיא התיה זרכמב תישממה תנדדנמתהה

 .הז קרפל 'ד הפסנב םהיתועצה תיצמת 2 4708 הינשהנ 370/145 הנושארה

 ל"כנמ י"ע התנמתנ ,הרלבס התארנ זרכמב םתופתתשהש םיפוגל ותשגהו זרכמה תכירע םע

 -: ויה הירבחש הדעו ךננחה דרשמ

 .ר"ני - ןוכימה תדיחל להנמ

 .םיביצקתה ףגא גיצנ

 .םלבשחמב יעוצקמ עקר לעב הטיסרבינוא שיא

 .לטרפה רזגמהמו ירובצה רזגמהמ טירחא עוצקמ ילעב

 תוסחייתה ךות םיאתמה דויצה לע ץילמהלונ תונושה תועצהה ןנהבל לטנה וז הדעו לע

 הבסה ,ריחמ ,תוינכט ,תויעוצקמ תויעב .שדח בשחמ תשלכרב תונרנשקה תויעבה לולכמל

 רזגמב תושיכר עוצבב םילבוקמה םילהונה יפל תאז ,הקלתמה תדובע לע התעפשהו

 .לתלשממה

 רבדב תונברתהנ ךונהה דרשמ ישנא ידיב ודבנעש םלכמסמה ןנידל נדמענה הדענה ינפב

 .קדבמה תוכרעהו זרכמל השירדה ןכנ הכרעה תטיש ,תנלקשמה

 דחא לכ לש הנשמה יפיעסל תולקשמה רובע עצומה דוקנה טורפל סחתייתהל השקבתנ הדעוה

 .םעבקלו םיישארה םיניפאמהמ
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 תועצהה תכבעתל םטלרוגלאַה .ו

 : םלדמעמה םיבשחמה תכרעהל עבקיי עצוהש םטירוגלאה

 צ 2 םיבשחמ 1= 2,צ

 תולע 1

 .1  -ה בשחמל 1 -ה תחמומה לש ללקושמ ןניצ 1

 ּפ

% 

 המצעל טרפ דנקב

 המצעה יפיעס "

 .המצעה ףיעסמ קלחל ,םיבשחמה 2 ןיב בבסה ןמז סחלימ האצותכ ןתניש דוקנה

 .דויצה לש ללוכה לקשמ תא תווהמה תודוקנה 14-מ קלחל

 העצב ןיכמת תרבח וליאו תוקד 130 היה? סורוב בשחמ תפדעה הונהיש בבס ןמזש עבקנ

 . !! תוקד 108 לש בבס ןמזב ב"הראב ףסננה זרכמה

 :תללוכ תולעה

 .הרבחה לדבוע לש עויסה ריחמ ןכו ליבקמב הדובעו הבסהה תפוקתב דויצה רלחמ

1 

)2 

3 

4 

)5 

 .הינקה ריחמ

 .(םלבש 5-ל) הקזחאה ריחמ

 .(םינש 5-ל) תוינכונתה תוליבח ריחמ

 :םדא תכבו דויצב ,הבסהה רליחמ

 .הבסהה תפוקתב דויצה ריחמ (א)

 .ליבקמב הדובעה " 6 "- (ב)

 .דולצה תקפסמ ,הרבחה ידבוע לש עולסה "  (ג)

 .תיראש ךרע בושח אלל ,7%% ,םיגש 5-ל ןווה
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 קדבמה תואצות .ז

 ןותנ .ךונחה דרשמב םויה אוצמל ןתיגש יפכ ןטנרפו,קדבמה תואצות ואבנה הדעוה ינפל

 .תז ךמסמל 'ה חפסנב

 : ולה ןושארה קדבמה תואצות (1

 תיזכרמ | | תוכי אל | תווכשמ תוינכות תכרעמ הרבחה

| 6 .0-2 

 יז ש ךיןזמ6

 ךוננחה דרשמ

 לכ לש האוושה יבגל אלא תללוכ האוושהל תורשפא ןיא קדבמב תויצליפמוקה קלח יבגל

 קלח לבגל קר ןכש תנמלשב אל תאז םג .ה הפסנב ןנתנכ המצע ינגפב תינכנתנ תינכות

 . 0010115 בלש קר עצוב קלח יבגלו ססזמ116 + 0 עצוב תוינכנתהמ

 בבסה ןמזו בושתה תמצע תלבקתמ םגמא םא האוושה ךרוצל םינתינ ךונהה דרשמ יגותנ

 .זרכמב שרדנה

 : ולה ינשה קדבמה תואצות (2

 600116 + 0 תוינכות תכרעמ

 סתש | 6

 דוז6

 ןיכמת

 רךונחה דרשמ



 .ח

45.5 

 גצילמה םטירוגלאה רשאכ םידרפג םירושימ ינשב אשונה רומאכ הנחב זרכמה תדעו

 .םיביכרמה 2 ללנכ הפידעה היצרוגיפבוקה

 לש הרוהט תלעוצקמ הניחב ,הרואכל יבלטקיבואה טביהה אוה ,יתנכיאה רושימה (1

 .ןוכימהמ דרשמל חמצתש תלעותה רמנלכ .אשננה לש יתלעותה טביהה ןתבנ אלנ ,דויצה

 תבכרמ התיה האצוהה תולע רשאכ .האצוהה תולע תניחב .יפסכ -. ןתומכה רושימה (2

 עבקנש םטירוגלאה י"פע ללכנ הבסהה ביכרמ רשאכ .םיימעפ דחנ םיעובק םימולשתמ

 .ליבקמב הדובעו הבסהה תפוקתל דויצ ריחמ : כ תוימעפ דחה תואצוהב

 .הרבחה ידבוע לש עולסה ריחמ

 .םלרחתא םימולשת

 ,תונושה תועצהה לש תלעות/תולע סחיה ןיבש םומיסקמה י"פע לבקתהל הרומא הצלמההו

 ילכלכה טביהה

 םלרקסל הרבחל תוצלמה תלבקלו דובעל רסמנ תנרבחה יתש תועצה לש ילכלכה טביהה תותב

 ,זרכמל ודמעש םיבשחמה ינש ?ריחמ לש ?חכונה ךרעה הבשח רשא ,םיינוגרא םיילכלכ

 ' :;73 ראורבפב

 לע וסנכוהש םינוקת ללוכ תורבחה ושיגהש תועצהה יפל בשוחה תועצה לש 'יחכונה ךרעה'

 ריחמ אותש 7.5% לש ןוויה רעשב השענ 'יחכננה ךרעה' בושח .קדבמה ענציב רחאל ,ןדי

 .(עבטמ רעש ייונשו םיריחמ תוילע ןובשחב נחקלנ אל) הלשממה לש ילאירה ןוהה

 םגו ,סמה תונוטלש לדי-לע תרכומה התחפהה תפוקת) םינש שמחל העבקנ ןוויהה תפוקת

 .(םיבשחמה תורבחה ידי-לע הז גוסמ דויצ תרכשהל תלבוקמה הרכשהה תפוקת

 הנלאש ההובג תואדו לא תמר ללגב ,שומשה תפוקת ףוסב דויצה לש תיראש ךרע בשוח אל

 .הבוט תיזחת תרשפאמ



- 46 - 

 'ןיכמת'ו ,מ.ב.י תנעצה לש םייחכנב םיכרע תלבט
 הי .רר'ריי הד 20 ריהק נייע .תלבט

 .מ.ב,י ןיכמת אטננה

 8% 0 % | 0 היגק ריחמ

 "ח 12 "ז 112 * הקזחא ימולשת נ''נע

 " (37 ,000) (-) הננשאר הנש החנה

 " 7 ** הנכת ימנלשת ג"נע

 "ח 1 *** הבסה

5 -" 9 -" 
 .- ו

 :תורעה

 .שדוהל % 3744 .מ.ב.יב ,% 3674 ןיכמתב - האלמ תישדח הקזחא *

 .% 1430 .מ.ב.יב - הנכת רובע לשדה םנלשת | **

 וגיא הז םוכס ,י"ל 225,000 -ב הכרעוה זורוב בשחמל הבסהה תנלע ***

 .םינרטסקא ךונלחב ךרעמ תבסה ללוכ

 .ןלכמת תרבח לש התבנטל % 339,456 לש שרפה םיאצונמ ונא

 אלא .ל"נה בושחהמ םינושה ם?רחא םיבושח םלכמסמ אצמנ םינוידה לש םירחא םיבלשב

 אלא ,הילוקש לע ועיפשה אלו הטלההה תלבק םרט הדעוה ינפב ודמע אל הלא םיבנשהש

 רואל ,אשונב ותטלחהמ גוסהל היה ןוכנ אל וב ,תוי רחנאמ בלשב ל"כנמה ילוקש לע

 .רחבנש דויצל םידבועה לש תשדנחהמה םתודגנתה

 ןיכמת .מ.ב.י

 םוכס יפל) % 10 8% - 0 תירנקמ העצה

 :םייונש
 .(הדעוה תדובע

 " - 94 ,0 75 ראורבפ

 " - 0 . 3 סרמ

 " + +0 םלנברטסקא תבסה

% - | 0 % 0 
| 

 1 ו-4

 .ןיכמת תרבח לש התבוטל + 251,000 לש שרפה
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 הדעוה תוצלמה

 תדיחי להנמ רנכזכ היהש הדעוה ר"וי ןיב תועד יקולח ךות התדובע המייס הדעוה

 ואצמ הלא תועד יקולה .הדעוה ירבח רתי ןיבל תוברתהו ךננהה דרשמ לש ןוכימה

 .הדעוה ירבחמ דחא לכ לש ישיאה דוקנב ןיוטב

 : 73 סרמ 27 םוימ תוברתהו ךונחה דרשמ ל"כבמל בתכמב הדעוה תדובע םוכס

 : םלבתוכ הדעוה לרבח

 תויועמשמה לכ ןובשחב ואבוה ןוירטירק לכל הדעוה הנתגב ותוא דוקנה תרגסמב"

 ,הבחרה תויורשפא ,עצומה דויצה תויולע ללוכ רחא וא הז בשחמ תריחבמ תועבונה

 .םלכרעמה תבסה תולעו הקזחא ,המצע

 : אוה ר"ניל טרפ הדעוה י''ע עבקיש עצומה דוקנה

 תודוקנ 0 זורוב תרבח

 תנדוקנ 0 .מ.ב.י תרבח

 : ונה ר"ויה תעד תא ללוכה עצוממה דוקנה

 תודוקנ 4 .מ.ב.י תרבח

 תודוקנ 8 זורוב תרבח

 םיריחמה לסחי לפ לע דחא הפ טלחוה 73 ראוני 21 -ב המיקתהש הדענה תבישיב

 תצרה םא היהו ןיכמת תעצה ןוחבל ב"הראל אצי הדעוה גיצנ יכ ליעל םיעיפומה

 .זרכמב ןיכמת תרבחה הכזת תוחפ נא ,תוקד 130 היהת קדבמה

 בוקנה םיריחמה שרפהב תוקד 108 לש ןמזב ב"הראב הצרהה העצב ןיכמת תרבח

 ןיכמת תרבח התכז בושחה תחסונ יפ לעו (1,384,000 ןיכמתו 1,725,000 .מ.ב,י)

 ".ר"ני אללנ ר"וז םע (ילש תושגדהה) אותש דוקנ לכ יפ לע זרכמב

 .הדעוה ?רבחמ דחא לכ לש דוקנה תלבט ללוכ ,'ו תפסגב ואולמב ךמסמה

 תדעוה ר"וי - טועמ תעד

 1 ףסומ ,'ז הפסב ותומלשב ךמסמה) תדעות תוצלמהל טועמ תעד ףרצ ןוכימל הקלחמה לחנמ

 ,'ז חפסב ואולמב) תדעוה ירבחמ 3 גיצנ י"ע תאתמ הבתכנ ,וז טנעמ תעדל .(וז הדובעל

 תמכסה ,םיבתוכה תעדל ,תתיה ןכש ,טועמה תעד תביתכ םצע דגב ,האחמה רקע (2 ףסומ

 .ר"ויה תדמע ומאת אל היתוצלמהש ,אלא .ךרדה לכ ךרואל ,הדעוה ירבח ןיב תאלמ



 נירבד ירקע

1 

2 

3 

4 

-4%- 

 .מ.ב.י םע תורשקתה לע הצלמה

 האצותכו ,היתוצלמהלו הלוקשל ואבוהש םיאשונהו הדענה לש התונירחא םוחת

 .היתוצלמה

 ןוכסהו ךונהה דרשמב הדובעה תוינפידע לבגל ךכמ תועבובה תנכלשההו הבסהה

 .ךכב ךורכה

 .ריחמה

 הדעוה תנקסמש הדבועה רואל הגה .מ.ב.י תרבח םע תורשקתה לע הצלמהה (א)

 תולעה טביהל רשאב וליאונ .מ.ב.ל תבוטל התיה יתוכלאה טביהל רשאב

 : םלאבה םיגותנב וקמנמ אוהו ילוש לדבהה ול הארב

 הדוקנל ריחמ יתוכיא דוקנ

11 140 74.8 

11 10 1.4 

 : הדעוה תוירחא םוחת (ב)

 הבסה לש םיטקפסאב ןודל הדעוהמ ובשקבשמ ונדי-לע הגשמ השעבש יל הארנ"

 ותמאתהו דויצה תורישכ תיעוצקמ תעד תווחל השקבב קפתסהל םוקמב ריחמו

 םיכורכה םינוכלסה ,הבסהה תויאדכל םיעגונה הלא םילוקש .זרכמה תנשירדל

 לש הילוקש םוחתל םייגייפא ,ןוכס אלל וב דומעל ןכומ דרשמהש ריחמהו ,הב

 .''דרשמה :תלהנה

 : ר"ויה בתוכ הבסהה תועמשמל רשאב תאז םא (ג)

 .זורוב בשחמל הבסה עצבל תינכט הניחבמ ןתינש הדעוה תחנהל םיכסמ ינא"

 ָהזיאבו הבסהה עצבל יאדכ םאה אלה הלאשהו היופצ הנניא תילטוט הלפמ םג

 \ ."? ריחמ

: / 

 המכ ךונחה דרשמ ביחרהו ליעפה ,וב םינולדהו זרכמל תונכהה ידכ ךות

 תרוכשמה ךרעמ תבחרה :ומכ .םהה םיבלשב ןהילותחב ויהש תונכוממ תוכרעמ



 (ד)

= 49 = 

 .(א"ת לרומ לע רכשה ךרעמ ביחרהל ןיאו "תרענב הנביא א"תש" טלחנה ,רנכזב)

 .םתלעפהב םילשק ולגתב הלחתה יבלשב תוכרעמ לככו תורגבה תוניהב ךרעמו

 לבפ לע תופידעב םימייקה םיכרעמב לפטל שיש רבס ןוכימה תדיחי להנמ

 ל"נה ךמסמב בתוכ אוהו .ןוכיס אלל תאז תושעל תלוכלהמ ששחו הבסהה

 ... תורגבה תוניחב תואצות תקפהב דקתשא דרשמה לקתנ םהב םיישקה םיעודי"

 ןתבסהב זכרתהלו תוינכותה ןנבכתמ תנפידעה תונשל הז בלשב יאדכ םאה

 ."?הרבעש הגשה לש "תנגויזבב" ןכתסהלנ שדח בשחמל

 נון א

 לע םידקוש ונא ,םירומ תרוכשמ תואצנת לע הטילשב םיטעמ אל םיישק שי"

 לאדכ םאה ... םירורבהו תונגעטה רפסמ תא תיחפהל תנמ לע תואצותה רופש

 ".זנרוב בשחמל תוינכותה תא בסהלו תויופידע לרדס תונשל ,הלא תוביסמב

 .האלה ךכו

 ונה תנעצהה 2 ןיב 4 200,000 -כ לש שרפהה הדעוה ר"ול תעדל :תנולעה

 וליאש םימיופמ םיטלרפ הדעוה י"ע גחקלב אל ותעדל .''דבלב םיגיע תזיחא"

 .("םלריחמ" ףיעס ,1 ףסומ 'ז חפסבב טורפ) "ךומנ שרפהה" היה ןנבשחב וחקלנ

 .סנרוב תרבח לש בשחמ תנמזה לע הטלחהה .5

 םיינוציה םיחמנמ 2 תעד תווח דרשמה ל"כבמ שקב ,ל"נה תועדה יקולה וררועתנשמ

 .הדעוב ברה תעד תווחל ופרטצה םהינש .םיפסונ

 רבדב תיפוס הטלחה לבקל לדכ ,ןנובלו הטלתהה תעצה לע תוגשהה תעימשל ןויד ןמוז

 .הנודנה היצלטסנוקב ךונחה דרשמ רובע ףידעה בשחמה

 : 73 יאמב ךרענש ל"גה ןוידה םוכס ךותמ

 : יכ רהבוה ןוידו הוכיו רחאי'

 ,םיבשחמה ינש םיוש - דויצב

 ,ןורתי "ןיכמת"ל שי - - הנכותב

 ."ןיכמת"ל לק ןורתי שי - םיתורישב

 .08 -ל 08 תטישמ רובעל דרשמה הצור סא הרקמ לכב תיחרכה הבסהה - הבסהב
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 .הבסהה תלאש לש תופירחה תא הניטקמ םיפתתשמה לכ תעדל וז הדנקנ

 :'א הדעו רבח

 :'ב הדעו רבח

 :'ג הדעו רבח

 : הלשממ גיצנ

 :ןוכימה ר"ולי

 דרשמ ל"כנמ
 : ךונחה

 תרבח םע הבסה יבגל "ןוסאה" ךא ,תיסחל הטושפ .מ.ב,ל? םע הבסה

 "ןיכמת" לש בשחמה םהב שמתשמש תנפשה ,ךדיאמ .לודג וניא "ןיכמת"

 .תיתילעב היהת אל תהבסההש םיבוט הכ םה ולש הנכותהו

 דוסי שי ,ךדלאמ םלוא ,הבסהה תלאשב .מ.ב. -ל לודג יד ןורתי של

 הבסה השעית םא תוינכנתה לע תשדנחמ תולכתסהנ תונוצה ןננער לש

 .ליעוהל היושע ,הזכ הרקמב ,הבסה .שדח בשחמ תועצמאב

 .הבסהבש תולבגמהמ םלעתמ וניא םלוא ,תויזיבירו םייוניש דעב

 לשב ףסה לע ולספנ תומיוסמ תורבחו ,זרכמ םסרפ דרשמהש הדבועב

 תא ואר דרשמהו הדעות לרבחש ךכל ההכוה שי ,תנרנמה תבסה תויעב

 .הבסהו ןונער דעב .תנרומח לתלבכ םיבשחמה לנש לש הבסהה תויעב

 לשרפה ותעדל .מ.ב.* בשחמב ןונער דעב ךא ,הבסהה ןינעמ גייתסמ

 .םילאדכ םניא רחא בשחמל הבסה לש ץמאמה

 .רלוד 200,000 -מ תוחפ לע דמועו ןטק רתוי אוה שרפהה יתכרעהל

 .תוינכותה רופישלו ,דוסי ןונערל תכרעמב ךרוצ איה הבסהה - םוכיסל

 תורומח תועיגפ אלל רובעל לכוי הבסהה ןינעש םירבחה ירבדמ םשרתה -

 .ךוניחה להנימ תכרעמב

 הלעמל לש לדוג רדסב "ןיכמת" תבנטל אנה שרפהה תולעה אשונב -

 ".רלוד 200,000 -מ

 תעצהב רונחבלו הדעוה תוצלמה לבקל ל"כנמה טילחה הלא םילוקש רואל

 ."ןיכמת"
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 : םנכסב בתכנ (73 יאמ 18) ןוכימה תדיח* להנמל ל''כנמה בתכמבו

 ףידעהל שיש התיה ,הלוכ הדעווה ירבח תעדל דוגינב ,(דבלב ךתעד) טועימה תעד .א"

 בייחי "ןיכמת" בשחמל רבעמהש םנשמ ,ליעל רומאה לכ תורמל ,.מ.ב,י תעצה תא

 הדיחיב הדובעה ךלהמב םישק םישוביש םנרגל הלולעה ,הבסה תולועפ לש ךרעמ

 .הגממ םיתוריש תולבקמה תודיחהיבו ,םינותנ דוביעל

 : תעדל יתדמל הז אשנבב םלוא ,הבסתה יישקמ םלעתמ יגניא .ב

 ,(רשפאה לככ םדקומ יוצרו) רחנאמב וא םדקומב רובעל וגילע הרקמ לכב (1

 0.8, -ל .כ,8..0 תכרעממ

 תיארג ,ךכיפל .יוגישו ןונעלר תובייחמ ,ונדרשמב םויה תונמייקה תוינכותה (2

 .ןוכימה תדובע רופישל הבושתכ.הבסהה יל

 .הרקמ לכב תומייקה תוינכותה תבסה לש ךולהתל סנכהל ונילעש ,אופוא ,אצוי (3

 .הבסה תניעב לשב העצה לוספל םנקמ ןוא ,ךכיפל

 "."ןיכמת" בשחמ תבוטל ףכה תא םלטמ םימרוגה לכ יכ הנקסמל יתעגה ,ליעל רנמאה רואל

 לרחא ,רצואה דרשמ ישבאו םיתמומ תורעה תעימש ,הדעוה תדנבע םניס לש ,הז בלשב

 לש בשחמ ןימזהלו ,ןיכמת תרבח םע רשקתהל הטלחהה תלבקתמ תויוטבלתהנ םיסנסה

 .סורוב תרבח

 ל תומעה - הטלחהה רחאל .4

 א ו ב מ .א

 אלא ,תוטבלתהה םייתסהל התיה הכירצ הרואכל הזבו עוריאה לש 'א בלש םייתסה הזב

 בשחמה תטילקל תוילמרופ תונכהב לחוהו הלבקתנ םנמא הטלחהה .ןאכ עריא ךכ אלש

 .'וכו הבסה ,הכרדה ירק שדחה

 ועצוב םירבדה ,הכרדה תינכות העבקנ ,ןוכימה ישנא י'ע הבסהל תינכות העבקנ

 םושמ טושפ םאו הבסתב ויה םנמאש םיישקב ולקתנש םושמ םא ,תשעמל אל ךא הכלהל

 ויה אלו הטלחההמ ןוצר תועיבש יא ושיגרתש םושמ ,בסחל וצר אל .בסהל וצר אלש

 לא תנרקה לש בולש היה ,הלותב עקרק לע הלפנ אל וז תונכומ יא .הלבקל םינכומ

 הרורבה העידיה ינש דצמ .הטלחהה תקדצ לאב ענכשל תלוכיה רסוחמ ןונצר תועיבש

 םהילע םיאשונה םודקל תמרות הביא ךכל ףסונבש היופצה המיענ אלו השק הדנבע לע

 .הדיחיה הנוממ



 .ב

 ד"

 הטלחהה לע רונערע

 תדיחל יגיצנ וגפ בשחמה תשיכר לע הטלתהה תלבק רחאל (73 ילוי) דבלב םיישדוח

 וז תכרעמל הבסהה םתנעטל .התטלתה שדחמ לוקשל השקבב דרשמה תלהנה לא ןנכימה

 .בשחמה י"ע םיאשונה לש ףטושה דובעב עגפתש תרתוימ הדובעל תנוצה תא בייחת

 .םהיתויוכזב עגפת שדחה בשחמה תלעפה יכ ןעטנ םג רתוי רחואמ בלשב

 בשחמ שוכרל הטלחהה לטבל השירדב דרשמה תלהבה לא ןנכימה ידבנע ובפ 74 יאמב

 אל םאו (3-ו 1םיפסומב רקעב 'ח תפסנב םיטרופמ םהיקומבנ) ;סורגב תרבח תרצותמ

 .(תורטפתהה בתכמ - 2 ףסומ ,'ה הפסב) רטפתהל אלא תרתא ךרד םהינפל םיאנר םה ןיא

 הדעוה תוטלחה הבר תופירהב םיפקות (1 ףסומ ,'ח חפסנ) םיטרופמה םידבועה יגועט

 הבסהה תויורשפא ,התושימגו הנכנתה ףקיה רבדב ולעוהש םיקומנה םיטרפמ .הילוקשו

 אלש דויצ תולבגמ הטלחהה ןינעל ןובשתב חקלנש המודמה הבסהת בצק ,תיטמוטואה

 םדוק ולעה אלש םיקומנ 2 םיִלעִמ ןכ .דויצ יטירפ ונושש ןויכ ןכל םדוק גנרתוא

 : םהו

 רשאמ השימג תנחתפ וב תובתרתההו פמנעה תושירדל הנוע וגיא ןמזוהש בשתמה (1

 .סמועב דומעי אל 370/145 -ש התע ןעטב םהיבגל םגש ,.מ,ב.י יבשחמ יבגל

 ןיבש הפוקתב םייוטב ואצמש יפכ ,ןיכמת תרבח יתורש דגנכ םישק םיגועט (2

 םיישק ללוכ .אשונל הסחיו ,בתכמה תביתכ ןיבל בשחמה תשיכר לע תטלחהה

 .התלהנהב םיפוכת םיילנוסרפ םייונשמ ועבנש

 .תושדח ויה אלש הבסהבו הנכותב תורושקה תויעבה ,ןבומכ (3

 ,1גצוהש םיישקה

 : םימעט המכמ ועבנ וגצוהש םיישקה

 .הגוש תיגוגרא תהסיפת תולעב תנרכומ אל תנכרעמל הבסה ,םיוביטקייבוא םיישק (1

 לש לובוקב תומייק ןניאו ,מ.ב,י לש לובוקב תומייקה תוננשה תויצפואה (2

 .לובוק תוינכות יבגל קר םייק היה רטליפה .סנרוב

 11תאפַק6 26! -ה לש גז התיה םיבר םיישק הבסהו סורובב הרסחה היצפואה

 .לובוקב 2091 | ןמזב כ"חא ןרבחלו דרפנב ליפמוק תוינכותל עצבל תורשפאה

 לש הנבמב איה סורובב לובוקה תפש ,.מ.ב.י-ב וז היצפוא לש המויקל דוגנב

 .דחא שוג
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 תובותכה תולודג תוינכות 13-כ ווה לשמל רכשה בושה תולנכות רשאכ -: האצותכ

 : הבסהה ךרוצל לרה 11ם%886 20160 -ב תורשוקמהו רלבמסאבו לובוקב

 .רטליפ תועצמאבו תיטמוטוא ,לובוקה תוינכנת לכ ומגרות (א)

 .רלבמסאב וא לובוקב שדחמ ובתכנ רלבמסאה יעטק (ב)

 לובוקב שדחמ ובתכנ 141מ89ָא6ַס 60[20ע -ה תועצמאב ועצובש רושקה יעטק (ג)

 .רלבמסאב וא

 האצותכו ןורכזב דחנא תורגשה לכ לש (\/סעא!מַש 602326 ) | הדנבעה תטש (ד)

 20.000 -כ אוה תינכותה ףקיהשכ תאז .םיהזה תומשה ינבשב לנפט שרדב

+ 

 בר ןמז הכרע וזכ היצליפמוק .תויוליפכה ונקותו בלושמ | 0010015 עצוב (ה)

 .תוירוקמה תוינכותה תרכה שרד םרותאש םישער הללכו (תוקד 45-כ) דאמ

 םללכב דחולמב םידבכ ויהש) רכשה יכרעממ דחא לכ רובע עצוב ל"נה ךילהתה

 לדיב (דחולמב בכרמ םירומה רכש הנבמ תויהמ האצותכו יביטקאורטר בושח

 .םלגוש םיתווצ

 : התיה האצותה

 .םיהז אל תודש תומש ונתנ םימיוסמ תודשב .1

 ןיכמת לשנא ויה םיבסמהש הדבועה רואל דחולמב ,תולקתה רותאב ישוק היה .2

 .רכשה אשוב תא בטיה רלכה אל םהמ שלאו

 הנבממ ועבנש תויעב 106(2ע -ה תרזעב םינותנה יצבק לש יטמוטואה םוגרתב םיישק

 : ומכ .סורובו .מ.ב.י בשחמב הנושה הלמה

 .םיצבק םוגרת תעשב םוקמ רסוחל םרוגה ילמיצד הדש לומ ירגיב הדש (א)

 הב ושמתשהש 280%956 תדוקפ ומכ סורנבב תויטנבלר ןגלאש תודוקפב שומש (ב)

 .םילרמונ םניאש םינותנל

 .הלמב הנוש םוקמב ןמיס (ג)

 תרזעב אלא ,לובוקב ילאיצניוקס סקדנלא םיצבק ןוגראל היצפוא תמייק התיה אל

 עופא 6 -ה
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 יטמטלרא רוטרפוא .תגרש תוגיקת תקידב 28%8 םאסק(ןסם לש היצפוא תמייק אל

 .ןכות הדשב יקנה ךרעכ לבקתמ

 הז גוסמ תודבועו ןיטולחל קתוגמ אל םא ףפור היה ךונתה דרשמ ישבא םע רשקה

 הלא םיישק בסהל תובוכנה רסוחו ןוצרה תועלבש לא תאו תויושגבתהה וקזח דוע

 תדמעה לא ומכ (5-ו 2 ,1 םיפסומ ,'ח תפסנב טורפ) ,םהילא ופסנבש םירחאנ

 אל הכרדה .םילשוריב הבסהה עוצבל המיאתמה היצרוגיפנוקב ,הבסהה יכרצל בשחמ

 הרזעל ןמוימו יעוצקמ םדא חכ לש ותדמעה לא .ךונחה דרשמ ידבנע לש תחלצומ

 הדובעה סמוע ,הבסהל תיקלח ולו תוגוכב התיה דוע לכ םינושארה היבלשב הבסהל

 םיניב יתורש לבקל ידכ) 0.8% -ל2.0.5-מ העצובש םיניב תבסהמ האצותכ ,תפטושה

 םלירומה תיסולכוא תבחרה םע תוינכותה סמועב דמע אל 360/40-ש ןוניכ מ''למהמ

 ןדבא ,המחלמ ,םיאולמ תורש בקע םדא חכב רוסחממ האצותכ .(ןכוממה רכשה ?לבקמ

 ףפור היהש ןומאה ורערע ,הבסהה תדובע לש ןוכנ אל ןוגרא רקעבו תאז לכ .םישנא

 ."םינתנחמה" לכ ןיב םיסחיה חתמו יכה ואלב

 תקקזנ איהש לע דרשמה תלהנה תפקתמ םידבועה ינועט םכסמה ,3 ףסומ ,'ה הפסנ

 הלהנהה ןיב ןומאה יא שגדמ .הלש הידבוע תצע לע סתצע הפידעמו םיחמומ יתורשל

 .שמומ אלו ןיכמת תרבח יתורשל ןתינש טידרקהו הבסהה אשונ שגדמ ךפיהלו םידבועל

 שי םידבועלש םויכ תומסרופמה ןמ"  :לוהנב םידבועה ףותש לש ףסוב טביה אבומ

 תוטלחה תעיבקבו הלוהנ ךרדב ןהו הדובעה עוצבב ןה םתדובע םוקמ לע תוכז

 םחור ירפ הנה דרשמב םינותנה דובע אשונ תריצי לכ .םתדובעל סחיב תוילרוג

 םתבוח רשאו ,וז הריצל לע האלמה תוכזה םהלש ,הדיחיה ידבוע לש םהיצמאמו

 ."סרהו העיגפ לנפמ רמשמ לכמ הילע רומשל

 תוררוב תודעו יונמ

 הדיחיה ?דבוע תונעט קנדבל הילע לטוהש תיטטירפ הדעו דרשמה תלהנה התנמ 74 ילויב

 אל הדעוב םירבה ויהש ןוכימה ?שנאל טרפ .בשחמה תשיכר לע הטלחהה לש הביט רבדב

 . (2 ףסומ ,'ה הפסנ) .הטלחהב לוספ םירבחה רתי י'"ע אצמנ

 : םיאשוב 4 -ב הנד הדעוה

1 
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 .בשחמה לש ורשוכ

 .הבסהה תויעב

 .ךונחה דרשמל תתמאתהו 2 -4700 בשחמ לש הגנכותה

 .ןיכמת תרבה לש תורשה תמר
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 :תואבה תוינרשפאה 3-מ תחא קודבלו בצמה איפקהל שיש םידבנעה ונעט - 1 אשונב

1 

2 
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 מחשב  6700 - 13

 158 .מ.ב.י "

 .מ"למ םע הדובע -

 ךמסמב ופצנש תושירדה .ךונהה דרשמ תושירד לע ובעי 145 .מ.ב.ו אלו 13-4700 אל ןכש

 ;לופצה תמועל תונטק תוארג [ ?] "רוצליה רשוכ"

 - 2 אשונב

 תינמז וב הדובע בייחת ,יופצה סמועה תיאר ךות ,2-4700 תינקש םידבנעה נגנעט 1

 (73 רבמטפס) העצובש הבסהה :םירצק ןמז יקרפב תובסה 3-ו םיבשחמ תוכרעמ 3-ב

 3 -4700 -ל 360/40 1.2.48. -מ םיבר םיישק ךות תעצבתמה תאז ,0.8-ל0,0,8-מ

 123-6700 -ל 2 -4700 -מ עצבתהל היופצה תאזו

 םיקזנב אשת ןיכמת תרבה ,תביטב תתוחנ תכרעמל האיבמ תינכט תבסחש םידבועת תגעט (2

 הבורע התיה תאז ,תבסה לש ףסונ שדוח לכ רובע שדוהל י"ל 100,000 לש סבק ירק

 .הבסהה תחלצהל

 םישדוח 3 היה התדובע םוכסב תיטטירפה הדעוה י"ע העבקנש הבסהה ךשמ יבגל תוכרעה (3

 .(2 ףסומ 'ה חפסנ) (םישדוח 6-4 םיניבה לאצממב)

 - 3 אשונב

 :םיאבה םיאשונל םיליעי יתלב תוננרתפ םימייק וא תונורתפ ןיא .'ב אשוגל רושק אשונה

1 

2 

3 

4 

)5 
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 .םינימא םניא 2.0.2. יתורש 3.3.2. -ב הדובעב - 1תגז1קעסקעהנותו|מש

 1[מ<86 2616ס0ע

 .הטרופ -ב אלא לובוקב ןורתפ ןיא - 1מ6060₪ 1

 .םיקסלד לע הנתשמ לדוג תולעב תומנשרל ןנרתפ ןיא

 היצליפמוק שרוד םיטרסל םיקסידמ רבעמ - 269106 6 םויק יא

 .םלשדוחמ לוסבו

 .תיטמוטוא תורוד תירפס ןיא

 עפ%% םאס6ס(0סמ ויא
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 ו

 ך1תג6 6818 8

9 6 11 

 - 4 אשונב

 הליעי התיה אל הכרדהה .םילשנריב המיאתמ היצרוגיפנוקב יובג בשחמ דמעה אל

 םהיתונעט תקידבל הדעוה יגפב ועבוהש םידבועה תונעט הלא .היד תיענצקמ אלו

 תפסונ הדעו תוברתהו ךונהה דרשמ ל"כנמ ?"ע התנומ תינמז וב .םייעוצקמה

 לרבת בר .בשחמה תפלחה בקע ,םהיתויוכזב העיגפ רבדב םידבועה תונעט תקידבל

 םידבועה תויוכזב העיגפ תוארל שי יכ ,טילחה דרשמה תלהנה גיצנ אלצוהל הדעוה

 תווצה ל?שנאמ הלאל רשפאל שיש ץלמוה ךכל םאתהב .רחבבנש בשחמה תסנכה י''ע

 רועשב םירוטפ ייוצפ םהל ומלושי ,םרוטפכ בשחת םתשירפו שורפל ןכב וצריש

 .םישדוח 3 תב השפוח םהל קנעותו %

 רקבמ םעטמ תרוקב הכרעש םירורבב ךא .ךונחה דרשמ י"ע וצמוא הדעוה תוצלמה

 ופוגל לכ" :גלצבה ריבסה ל"גה הדעוב רבח היהש הנידמה תנרש גיצב םע הגידמה

 .םידבועה תויוכזב העלגפ התיה אל וא התיה םאה ללכ עדוי אוה ןיא ןינע לש

 ךוסכסה רותפל ךרוצ היה ותעדל ,הבושהכ וניע דגנל הדמע אל ףא נז הדוקב

 . 91 "ץרפש

 לרונטסהה רואתה םוכס
2 ]* 

 דעו בשחמה לש רוצלה רשוכ תבחרהב ךרוצה תיגה ןמל תויושחרתהה לש לירוטסהה רואתה

 תשירפו ךונחה דרשמב ןוכימה תדיחי לש הסיסב תוררופתהב הלה ןאישש ךילהתה תואצותל

 .ליעל ואבוה הידבוע

 .ןלהל םלאבומ ךילהתב תועמשמ ילעב תוערואמ לש םיכלראת תשגדה ךות ,ךילהתה תיצמת
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 םוכס - הטלחהה תלבק ךילהתב םייתועמשמ ךרד ינויצ

 'א ב לש

 71 תליחת

 71 לירפא

 71 ינוי

 71 רבמטפס

 71 רבמטפס

 71 רבוטקוא

72 

 72 לירפא

 72 יאמ

 72 טסוגוא

 רשפאל אל דויצה ףקלה :הבקסמ תקסומ תודובע לש יופצ ףקיה ךנתמ

 .ןמז ךרואל הניקת הדובע

 לש תימורט הקידבל ,ןיכמת תרבחנ ןנכימה תדיהי ןיב ילמרופ-א רשק

 ,הבסה תויורשפאו הדי לע עצומה דויצה

 .הבסהה יגשיה תשגדהו ןוצר תועיבש

 .רוצלה רשוכ תלדגהב ךרוצה

 .בשחמ תריחבב םילנקש

 לועמ ששחהו ורבצנש ןויסנו עדל לש םימעטמ ,מ.ב.* לש תפדעת תשגדמ

 ךרעה והמ עבקנ אל רשאכ .ריחמב יניצר רעפ הלגת* ןכ םא אלא ,הבסה

 .תועצהה 2 ןויושל איבלש

 לכות אלש הדמב .מ.ב.י לשמ ךומב היהל סורוב ריחמו ןוזלא רצנני םא

 הנעמל רבעמ םהש םיפסוב םינוירטירק ולקשל תיעמשמ דח הטלחה לבקתהל

 .םיכרדה לע רישיה

 ץועי תרבח לש תעד תווח י"ע - רוציה רשוכ תלדגה רבדב תיבויח הצלמה

 :תופסונ תוראהו תוצלמה ךות ,תיטרפ

 .םיניב תופוקתל תוצלמה .א

 .תיחכונה התנוכתמב םירומ תרוכשמ תלעפה תויאדכ .ב

 .דרשמה לוהנל תלעות םיא?במה םימושי זורז .ג

 הניחבמ םייקה בצמה לש שדחמ הניחב לע הטלחה - רצואה תשירד יפל

 .ותולעל סחיב חותפהמ היופצה המורתהו תינוגראו תיגנלונכט

 .הדיחלה ידבועמ דחא י"ע "רוצלה רשוכ" ךמסממ תוגייתסה

 ,זרכמ אלל 370/145 .מ.ב.י תריכשל השקב

 םיתורש תלבקלו זרכמ אלל 370/145 ,מ.ב.? תריכשל רצואה תוסחילתה

 .מ'"לממ

 .תולנויוש - יתרכה זרכמש רצואה ישנא י"ע עבקנ וב םכסמ ןוניד

 רצואה תשלרדל םאתהב תיטרפ הרבח ?"ע עצובש תויאדכ חותנ יאצממ

 .71 רבמטפסב



 72 רבוטקוא

 72 רבמטפס

 73 ראורבפ

 73 ראוני

 73 ראורבפ

 75 סרמ

 75 סרמ

= 58 - 

 םיבייפאמה לש םלקשמו הכרעה יביכרמ ,זרכמל תושדוחמ תנשירד תרדגה

 .םילרקעה

 .קדבמה ליהמת תעיבק

 .בשחמה תריחתבל תצעימ הדעו לונמ

 .הבשמה ינייפאמל תולקשמ תעיבק

 .תועצהה ןיב שרפה תילכלכ הגיחבמ תויזכרמה תועצהה חנתב

 תיבשחמ לש עוצב תויורשפא גיצהל ןיכמת תרבחל רשפאל הדעוה תטלחה

 המכסה ךות ב"הראב (ץראב זא התיה אלש) שרדנל המיאתמ היצרוגיפננקב

 .זרכמב היכזו החלצהכ בשחלי רשא בבס ןמז לע שארמ

 :עבקנש ןוירטירקה

 תעצבמ ןיכמת תרבח וליאו תוקד 130 = החלצהכ עבקנש בבסה ןמז

 .תוקד 108 -ב

 .8 94.000 -ב .מ.ב.י ?"ע םלריחמ תלזוה

 .% 52.000 -ב סורוב לש היופצ םיריחמ תלזוה לע העדוה

 .הדעוה ח"וד םנסרפ

 .םיבשחמה יתשל 80 ר"וי אלל עצוממ דוקב

 :ר"ויל םע "ּ "

 .מ.ב.לל 4

 סורובל 8

 .מ.ב.לל % 1,725,000 םלריחמ

 .סורובל 6% 0

 ."זרכמב ןיכמת התכז" םטירוגלאה י"פע ,ןכל

 .הדעוה ירבחמ 3 לש האחמ בתכמ ךכ לעו ,הדעוה ר"וי לש טועמ תעד

 .סורוב בשחמ תשיכר לע ל"כנמה תטלחהו םוכס

 .74 ראוניב עבקנ הנקתה דעומ

 הבופ תוניחב תווצ 'ר .ל"כנמה תטלתה לע רוערע לש םינושאר םינציב

 םלינוש םיאנת רואל ,שדחמ הטלחהה לונקשל שקבמו ל"כנמה לא בתכמב

 .התלבק זאמ ורצונש



 73 רבמטפס

 .םירופכה םוי תמחלמ

 73 רבמצד

 74 יאמ 4

 74 יאמ 2

 74 ינוי 8

 74 ינוי 2

= 59%-5 

 .ל"בל ל"כבמה תבושת :אשנבב םיפתנשמ סיבניד רתאל

 :עבקנש תופידעה רדס

 .הבסהה עוצבל תנכרעה .א

 .חהונתפ .ב

 ףגא תופתתשהב ךונהה דרשמ תלהנהנ ןנכימה תלהנה לש תפתושמ תהשיגפ

 .ל"כנמל ישיא ץעויו רצואב םיביצקתה

 .תויופידע ירדסו תומכסומ התנש המחלמה :םיקומנה

 :תויופידע עיצמ ןוכלמה ל"כנמ

 .ףטושה תקזחה .א

 .םייוקל ןוקת .ב

 .םידבועה ןיב הפיפח רופש .ג

 ךכיפל ,תופידעה רדסב הובג םוקמב העיפומ הביא הבסהה בצמהמ ותגקפמ

 .התוחדל שי

 :וישנא

 .הבסהת עצבל םתלוכיב ןיא א

 360/40 .מ.ב.י טלחהב קיפסמ (ילש השגדה) םויכ תולטומה תומישמל .ב

 .םייקה

 .סורוב דעב ונניא .ג

 .שורדה דויצה שדחמ עבקנ ורואלו שדוחמ תומלישמ יוזחה ךונרעל שי :ונתעד

 .הלבקתנש הטלחהה תונשל ןיא :םוכס

 .הבסהה תקספה לע םיע?דומ ןוכימה ישנא

 .ןמזוהש בשחמה דגנו ןיכמת תרבח דגנ ןוכלמה ישנא לש םיטרופמ םיקומנ

 .הטלחהה הנושת אל םא תורטפתה לע העדוה

 :תופתתשהב םיביצקתה ףגאב הבישי

 הנוממה י"ע תגצולמה ךונחה דרשמ תלהבה ,םיביצקתה ףגא ,ןיכמת תלהנה

 .תיטרפ הנכות תרבח שיאו ץעוי ,ןוכמה תדיחי לע

 ' :תואבה תולאשה לע בישהל הבישיה תרטמ

 וכישמי ןוכימה ישנא םא ןיכמת תרבחב רזעהל ןתינ הדמ וזיאב .א

 .הלועפ ףתשל םבורסב

 תא ,ךרוצה הרקמב ,ליעפהל המצע לע לבקל ןיכמת תרבח הנכומ םאה .ב

 דומל רכש ,םלרומ תרוכשמ :םיאשונב תוינכות תקפהל ןוכימה תקלחמ

 | .ןקתו גרודמ



 74 ילוי 1

 74 ילול 5

 74 ילוי 8
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 ללוכ תושרדנה תויוליעפה לכ תא עצבל תלגוסמ ןלכמת תרבח םאה .ג

 םוכסב העיפומש יפכ) ןיכמת תלהנה תבושת .הקפהו תוינכות ןונכת

 הכלמת לכ ול ןתינו ךונחה דרשמ ידי תא םיקזחמ ונא" :(ל"בה ןוידה

 הנכותה תרבח םע הלועפ ףותשב .אלמ לועפתל תכרעמה איבהל תירשפא

 לרחא םירומ תרוכשמ וליעפלש םיתנכתמ דימעהל םילגוסמ ונא תיטרפה

 .םימי שדוח לש תפתושמ הנכה

 תיטטלרפ הדעו .םידבועה לש תויעוצקמה םהיתובעט תקידבל הדעוה ח"וד

 :םיאשובג 4 ונודב (2 ףסומ 'ה הפסנ)

 .בשחמה לש ורשוכ .א

 .הבסהה תויעב .ב

 .ןונחה דרשמ תודובעל התמאתה ,הנכותה .ג

 .תורשת תמר .,ד

 םלידבועל ןתינש עבקנ הב תוינלויספורפ תוכלשה תעיבקל הדעוה ח"נד

 .הדובע אלל הדובע ישדוה 3 רכש ,םייוצפ 150% תלבק ךות שורפל

 .ךונחה דרשמ ל"כבמ י"ע רוערעה לש יפוס םוכס
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 ע נרי אה הנו ת ג -  'ג | ק רפ

 חותבה תטיש

 לעב היה רשא ,עוריאה תושחרתהל עקרה רואת רחאל :האבה ךרדב עצובי עוריאה הותנ

 לפכ בשחמה תריחב לש ךילהתה יבלש הותגל רובעא ,ךילהתה לש ותורדרדהב תועמשמ

 ?ןולשכה ןכיה הלאשב תודקמתה ךות ,םכסא ףוסבלו לעופב ועצובש

 :ויה ךילהתה יבלש

 .בושחה תמצע תעיבקו סמועה חותב ,דרשמה יכרצל קיפסמ וניא ולדוג ,ידמ סומע בשחמה .א

 רובע עצובש תויאדכ חותנמ האצותכו םייקה סמועה רבדב ל"נה הותבהמ האצותכ .ב

 תלבק אלו דרשמה לש םייאמצע בשחמ ?תורשב שומש לע ץילמה רשא ,ךונחה דרשמ

 .זרכמל הכילה לע םכוס ,תורש תכשל לש םיתורש

 המכ רואל הריבס תיארב זרכמב םתופתתשה רשא תורבחה לכ הנשגת וילא רשא זרכמל

 לכרצל תינושארה םתמאתהנ םתושרל דמועה דויצה לדוגו ףקיה ומכ ,םייסיסב םיאנח

 .ךונחה דרשמ

 .בשחמה תריחב .ג

 .הריחבל הדעו לונמ

 .המצעה תקידבל זכרמ עוצב

 .הטלחה

 ץוריאל עקרה

 ויה ןוכלמה תדיחי תלהנה ישבא ?םצעב ןאכ הרק המ ?הטלחהה הלפנ עקרק וזיא לע .א

 - םושיה לשנאכ) ,הלש באה תינכות תא וותהו ומזיש רחאל ,התמקה תא וגה רשא הלא

 םיבש 3-כ ךשמב הוליעפה ,הלש ןושארה בשחמה תריחב תא וול (ןוכימ ישנאכ אלו

 : םתעדל ועבבש םיישקב ולקתנ .תרחא וא וז המרב

 .הביבסה םע היצקינומוק רסוחמ 1

 .בשחמ תכרעמ תטילקל הביבסה לש "התורגב" רסוחמ (2

 .תוינושאר תוינכות לש תודלי תולחמ 3

 .םייקה בשחמה לש ךומנ רוצי רשוכמ (4
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 חוכב רזעהל ךרוצה .קיפסמ וביאש הנקסמל ועיגהו בשחמה לש רוצלה רשנכ תא ונחב

 תונמל ושקב ,הכרעהל ךרדנ הריחבל םילוקש ועיצה ,זא ,הדבועכ עבקנ ףסונ יבושח

 ניה רשא ,הלא םישבא .םיטעומ םיגייס ךות ,היה ךכו ףידעה דויצה תריחבל הדעו

 םיאשונ ,תורטמ ועבקש םה ,תכ דע ןוכימה םוחתב רבד קשנ םהיפ לעו "לוכי לכ"

 .עוצקמ ילעב לש תוונצ ןיב םתעדב םידדוב עתפל םמצע םיאצומ ,ןוכימל תויופידעו

 דנגבב תלבקתמ הטלתהה ןכש ,ןנמא יא םהל עבונמ הזמ ךנפהג .תלבקתמ הביא םתעד

 .הרק ךכש עריא דציכ ןיבהל ךירצ .םתדמע תקדצב ענכשל םהיתונויסנ תורמלו םתעדל

 רומאכ התגה רשא הדיחלה תלהנה .תיזכרמה היעבה היה ופקת ותוא ,רוציה רשוכ אל

 רוציל הליכשה אל ,ותוא תתבבנ נהתמיקה ,ךונתה דרשמב ןוכימה לש ובולש ןויער

 תלהנה ןיבל הניב אל םג ךכו הלש תורשה ?לבקמ ןיבו הניב תנביסבה תמלוה תרושקת

 ןיב רישי סחי אלל ךא ,הבשחמו המזוי ףועמ תלעב הדיחי הארנכ התיה וז .דרשמה

 רשוכל רשל סחי אללו דחא דצמ הלבקלו הטלקל דרשמה לש ותלוכי ןיבל הלא תומזוי

 :החלצומ אל עדלמ תכרעמ לש ויה חהטשב תודבועה .ינש דצמ המצע הלש עוצבה

 .ותיצחמב קר לצונמ בשחמ לעפה (1

 .לטקטה גרדל רלעזמ טעמו ,דבלב ילועפתה גרדה םיתרשמ םיעצובמה םידובעה (2

 :םלמעט המכמ תאזו םתלעפהל םיישקב תולקתנ תולעופה תוינכותה (3

 תרוכשמ בשחל ןושארה ןויסבה הז היהש חוכשל ןיא) םיכרעמה תוברמוי (א)

 הנבמו תימוי הדובע לע ססובמ םרכשש םידבועלו ,הנלדמב תיביטקאורטר

 .(ותלעפה לע םינוממה םימרוגל ףא ריהנ אלו ךבוסמ םרכש

 דובע ךות ,םייברימ תונימאו קוידל עיגהל הפיאש ךות וננכות םיכרעמה (ב)

 םירבוע,םינותנ תוניקתב דאמ ההובג תונימאל עיגהל ידכ ,בשחמב ילמיסקמ

 תלבקתמה תלעותהו בשחמ ןמזבו הנכותב העקשהה תניחבמ,יוצרה ףסה םיתעל

 .התולעל רישי סחיב תדמוע הניא

 ויה םא קפס רשא םידסוממו םיניקת הדובע ילהונ ,תעמשמ תשרוד בשחמ תלעפה (ג)

 תוזוחמה ןיב הדובעה ילהונו תוזוחמה לש הימונוטנא ןיאמ התיה .תכרעמב

 תנבה ךרדב תינתומ התיה רשא פ"עבש הרות התלה .םיהז ויה אל םיבושה

 בושחש היה רורב אל האצותכ) .רחא וא הז רבזג לש רכשה םכסה וא תוארוהה

 .(תוזוחמ 2-ב ןיטולחל ההז היהי רכש ותוא
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 דחמ היתונרש תלבק וא דובע תושרודת תונטלחהב תברועמ הנביא בשחמה תדיחי (ד) .

 ןוכימה ישנא לש תולאשמ תובגל הגוכנ הנלאש ךונחה דרשמ תלהנהו אסיג

 .םירחא וא הלא םימוחתב עוצב יישק םעיבהב

 תוטלחה תלבק ךילהתב ןוכלמה תלהנה ףותשבש תוינויחה הניבה אל ךובחה דרשמ תלהנה

 תויושגנתה התיה האצותה .ןוכימה תדובעב םיוטב אוצמל תוכירצ םהיתואצות רשא

 תעד"ב ךכל הנמאנ תודע םיאצומ ובא .ןוכימה ישנא ןיבל םיתורשה ילבקמ ןיב תופוצר

 לע הטילשב םיטעמ אל םיישק םבשי" :בשחמה תפלחהל רשקב הדיחלה להנמ לש "טועמה

 תונעטה רפסמ תיחפהל תגמ לע תואצותה רופש לע תעה לכ םידקוש ונא ,םירומה תורוכשמ

 .(1 ףסומ 'ז חפסנ) וכו רכש ייונש םיקפדתמ קרפה לע .םירומה רובצ לש תוקעצהו םירורבהו

 לקתב םהבש םיישקה םיעודי" לפוטש ינשה יזכרמה אשונה ,תורגבה תונלחב ןינעב םג ךכ

 תולקתמו בשחמ ןמז רסוחמ עבנ םיישקהמ קלה ,תוניחבה תואצות תקפהב דקתשא ךונחה דרשמ

 ונדצמ רופש תלועפ ,בצמה רפשל מ"ע הקידבה רופשב רכנ םוכס עקשומ .תוינכותב תונוש

 .('ו תפסנ) "החלצה חיטבהל היושע

 הארנכו תולבוקמ תוינוכימ תודלי תולחמב הוולמ התיה רשא ל"נה הלעפהה תרוצמ האצותכ

 רתויב תינרמוי בא תינכות םשייל ןניסגהמ רקעב ועבנ רשא "תוינורכ תולחמ" תצקב םג

 תלוכיה רסוחמ האצותכ .הזכ ףקלהב םיכרעמב ךכב קסעש תווצה לש ןניסב רסוח דצב

 הדבועהמ האצותכ ,ויתוקלחמו דרשמה תלהנה לש רתוי הירופ תוברועמו תורבדה רוציל

 לש ןומא רסוח לש בצמ רצונ .המצע י"ע ךונחה דרשמ לע "התפכנ" ןוכלמה תדלחי םויקש

 םע הגרדהב קזחתהו שבגתה רשא ןומא רסוח .(ךפיהל םגו) ןנכימה תדיחיב הלהנהה

 תונססהב ,םישודח קודבל ןוצרב הוול רשא ךילהת .בשחמה תבחרהל םיעגונה םירורבה

 לש השגרהל םורגל םילוכי טלחהב ויה רשא םירחא םידעצבו ,בסהל ןוצרה יא וא ,בסהל

 .תיבקע אלו תינכפכפה הדיחי

 :ןיה ךילהתב םיעוריאה

 .מ.ב.י יתורשמ תיעגר ןוצר תועיבש לא לש השגרה (1

 הבסה תונויסנ .ןיכמת תרבח םע םיעגממ האצותכ ,תויביטנרטלא תקידבל תוחיתפ (2

 .היתואצותמ ןוצר תועיבשו םירטללפ תועצמאב

 .םילחכונה םיתורשה תקפסמה הרבחה םע ןוצרה תועיבש לא בצמו םיסחיה רופש 3

 םיאצומ ונא וב הריהבב םילוקשה רבדב הדובע רינ תביתכ - ןכמ רחאל םיישדוח <

 .השק הבסה םע דדומתהל ןוצר יאו ששח לש םיעינמ ךותמ ,.מ.ב.יל תשרופמ הפדעה

 תונכפכפה תוארהל היושע וז ךא ,תעד לוקשנ תוחכפתה תויהל טלחהב היושע וז

 .התארג םגמא ךכו
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 .ןומאה יא וקזחו ושבג םירז םיפוג לש (תיעוצקמ) תעד תווח (5

 ."דרשמה לנהנל תלעות םיאיבמה םימושי ןיא ,ךבוסמ תרוכשמה ךרעמ" (א)

 .ושממתב אלש תויפצ רואל םייקה בצמה תניהבב הבחרהל ורנשא הנתמ רצואה (ב)

 ןנלא הכ דע תואצותה גגתכרעהלו םיגכוממ םיכרעמ חנתפב תודבכ תועקשה"

 ."תויפצה תומאונת

 ןהש תולועפ םויקב הגומט ...םינותנ דנבעל הדיחיה לש המולקל הקדצהה" (ג)

 ."עגרכ תמייקמ הדיחיה ןיא הלא תאו ךננחה להנמל סיסב

 תעבהנ תואמצע ןדבאמ דחפ ,ידרשמ ןוכימל זכרמה םע הדובעהמ ששחו תוגוכנ רסנח (6

 ברחהש המדנשמ מ"למ םע דובעל השירדו תונוכג תמועל .םילופכ הבסה יישקמ ששח

 .הננכותש יפכ תלוע תניא הבסההו ןמזוה שדח בשחמ ,ראוצ לע תחנומ

 עבוב גרקעש ,רוציה רשוכ תבחרהב ךרוצה רבדב הטמ רינ תבתוכ הדיחליה תלהנה 77

 .ולידגהל ךרוצה דגנ ךמטמב אצוי רכשה תצרה לע הנוממה וליאו רכשה תצרהמ

 ,הזוחה תמיתח םרט ךא ,בשחמה תריהב לע הטלחהה ירחא םנמא ,73 רבמטפסב ךכ (8

 ,אשונב הלהנהה לע יביסמ ץחלל םירבועו הטלחהה לע לוקב םירערעמ ולחהשמ

 בשחמה לע םויכ תולטומה תומלשמה ךרוצל" :םיקומנ ןוידב הדיחיה תלהנה הלעמ

 ."360/40 טלחהב קיפסמ

 הדמ וזיאב הנה תיזכרמה הלאשהש אלא ,ןיטולחל םיימיטגל םה תעד לוקשו תועד יקולח

 תריחב יכילהתל האוושהב רקעב תררועתמה ,תפסונ הלאש תדהדהמ םירבדה עקרב .בצקו

 םידרשמב .ראודה ,הרטשמה ומכ .םירחא הלשממ ?דרשמב הפוקת התואב וערלאש םיבשחמ

 ,הז עוריאבש עריא דציכ .הפאש וילאו התצר רשא תא הדיחיה תלהנה הגלשה וללה

 .וזכ הכורא םלרוסי ךרדב והוליבוהו ורשאו ולספ ,ורקהו וכפה

 רסוח לש השוחת :ןושארה ?אנתה .יונש תארקל תינושאר הענהל םיאנת 2 תנייצמ תורפסה

 הלהנהה לא םג העיגמ ל"בה השוחתה :לגשה יאנתַה .םייק בצמל רשאב ןוצר תועיבש

 תלמשר הליע הווה קר ךומנה רוציה רשוכ .הז הרקמב ומייקתה םיאבתה ינש .הריכבה

 הדקמתה היעבה .תיזכרמה היעבה היה אל אוהש רבכ יתנייצ .בשחמה תפלחהל העינמה

 ןוצר תועיבש .היעבל םיפתושה לכ לש ,תלבגומ ןוצר תועיבש לש הפיקמ תכרעמ ביבס

 ןוכימה תדיחי לש תיקלח ןוצר תועיבש ,םיתורשה ב?טמ (ינש יאנת) הלהבהה לש תלבגמ

 םילקאהמ ,דרשמה תלהנהמ ןוכימה תדיהי תלהנה לש הבזכא ,אסלג דחמ התקופתמו המצעמ

 תועיבש ךכל הפסוב רשאכ .אסיג ךדיאמ םדקתמ ןוכימ תלעפה רשפא אלש ,ףפואה ?יתביבסה

 .לונשל ?בולה עלנמ ווה הלא .בשחמה תרלכשמ הרבחה לש היתורש ביטמ תלבגמ ןוצר



 רו

 םמצע לע לבקל ןנגראה ירבח תעגה'ש ןייצמ ] 29 ] לבוגרא לובשל יאבת אוהש עינמ

 תלעפהל חונ הכ היה ךרדה תישארבש רבתסמ ."יחרכה יאנת תיארב ןנכנתמ ינוגרא יונש

 לובשל היצביטומ התיה ,תוחיתפ התיה .ךכל םלאנתה ומייקתה .ןנכותמ ינוגרא יובש

 לנש םילעופ הב תימגיד תכרעמב ביכרמ אוה יונשהש ,אלא .יונשה ןובכת םרטב דוע

 תודימעה אוה ינשה .םהמ דהא קר אוה תוגתשהל עיגמה .דגננ םתכישמ ןנוכש ,תנחוכ

 תודימעל ןתיא רוקמ ווה רשא םיענריא ועריא ןודנה עוריאה עקרב רבכ .יובשה ינפב

 לונשל םידעוימה) ןושארה זרכמה תליספ תא וולש םיעוריאה תרדס ומכ ,יונשה ינפב

 בצמה חותנל רצואה תשירד .[ 2] רדנז יונשה ביטב תוברועמ ,"העדה ילעב" םניא

 (םיליע? יתלבכ םיגצומש ךכ לע תמוערת) תויאדכה חותנ תואצותו זרכמל הכילהה ינפל

 תוליעי רסוח לש השוחת תנבקעב אב יונשש השגרההש ךכב ןד ותריקסב [:5] סיריגרא

 ,370/145 תריכשל השקב .לוגשה ינפב תודימעה תא אל םגו העבהה תא ריבגמ וניא

 םניא ,בוש) תרעוב א"ת ןוכימה ישבא תעדלש דועב ,תרעוב א"ת םאה" :הלאשב ןוידה

 םילרוקמה ,הריחבל םילוקשהמ קלח .[?] רדנז םינתשמה תוברועמ ,העדה ילעב

 העד) ךכמ האצותכ .מ.ב.י תפדעהו הבסהב יופצה ישוקה :םילבקתמ םנלא ,(2 הפסנ)

 ,ןומא רסנה ,ידדצ דת לוהנ ןובגס ,תילילש תישיא ןיב העפשה ,תלבקתמ אל

 דאמ תיתועמשמ התיהש הדוקנב הלבקתנ אל ןוכימה תדיחי תעד 15 סלרלגרא

 הבסהל לקשמכ תודוקנ 30 ועבקב בסהלו בשחמ ףילחהל שיש עבקגשמ ,הבסהה ךילהתב

 התפב רבכ .יובשה יגפב תודימעה תרבגה התיה הרישיה ותאצות רשא ,ינוציח ץחלב

 הקזחתהו הכלה דועש יונשה ינפב תודימעל "םישורד"ה םיאנתה םימייק ויה עורלאה

 עורלאה חתפב רבכ הלודג התלה (סלריגרא) למלוגה ינוגראה חתמה תמר .ןכמ רחאל

 .םימייק ולהש םייסיסבה םיאנתה תורמל תאז .ועקרמ האצותכ

 ?עדימ תכרעמ תחלצהל טירוטקידביא הדיהיב ןמייקתנה

 אל וזש עובקל לכנב לרה ,ךונחה דרשמב הלעפש עדלמה תכרעמ תחלצה עובקל הסנא םא

 תלבק יבלש תא יחותנבו ךכל תויזכרמה תודוקבה לע יתדמע .תגשגשמ עדימ תכרעמ התיה

 לש הדובעה רינב אבוהש יתורפסה זוכרל סתייתהב .תופסונ תודוקנ לע דומעא ,הטלחהה

 :םה עדלמ תכרעמ תחלצהל םירוטקידנלאה ירה ,[28] בגש רוד ןיע

 .התויחור 1

 .ןוגראה לש תויזכרמה תויעבל םושי ,ההובג המרב עוצב וא תוטלתהה תוכיא (2

 .םינכרצה לש ןוצר תועיבש תדמ (3

 .בחר שומש 64

 דחא ףא ,לדי-לע תחתונמה תכרעמב ומייקתנ אלש רמול לכוב סגו ףוטח טבמב םג

 .וללה םירוטקידנלאהמ
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 .ט ר פא

 סחיב היופצה המורתב נא) תלעותב איה ירה אשונל תכייש הדנקנהו הדמב - תויחור

 ולהש םיברה תוקפסה ועבוהנ רמאנ .םהב העקשהל סחיב ,תכרעמה ירצומ לש (התולעל

 .ךכל רשקב

 חטש םושב הלעפ אל הדיחיה - ןונגראה לש תויזכרמה תויעבל םושי וא תוטלחהה תוכיא

 םיאשונב הלעפ תכרעמה .(ןוגראכ ויתונרטמ תגיחבמ) ןוגראה לש תיזכרמ היעב הווהש

 יאשונב תוטלחהה תלבק ךילהתל ךא .םרתפל וסנו היעב ווה תילועפתו תיענצב הניחבמש

 ךא .ןיפיקעב אלו תורישי אל תכרעמה המרת אל ,ךונחה ינינע לוהנ ,תוברתהו ךונחה

 בשחמ תודיחל הברה ,םלועב םיבשחמ תודיחי לש המקהה תירוטסה י"פעש רוכזל ךירצ

 תכ ומכ םירחא הלועפ יחטשל ובחרתה וז הדוקגמו רכש תניעבב לנפט עקר לע וחמצ

 .'וכו םדא

 ועבוה םירבדה .תמייק התיה אל איה םגש יתנביבה - םינכרצה לש ןוצרה תועיבש תדמ

 תפלחהב הרושקה השק הבסה עצבל ךרוצ ןיא עודמ וקמנב ('ז חפסנ) הדיהליה להנמ י"ע

 .בשחמ

 אבויש רוצלה רשוכ הותנב .םתומלשב אל םה ףאו ולעפ דבלב םיאשונ 2 - בחר שומש

 ,הרתיהו תורגבה תוניתבל 20%-כ רכשה אשובנל ויה םידובעהמ 57%-ש חכו ב ךשמהב

 .'וכו תולקת םייוסבל ירקעה הקלחב

 ויה הדיחלל .ינשה ןווכב םג היה ןומאה רסוח ךא .הלהנהה דצמ ןומאה רסוח ןאכמ

 ךא .'וכו רתי תוברועמל עייסל תונוכנל ,הגבהל תויפצ .ותלהנהמו ןוגראהמ תויפצ

 לכב עירכמ היה ולקשמו היעבה זכרמ הווה הז ןומא רסוח .התעדל בצמה היה הז אל

 אל הבושה העפותל םידע ונא הז דצב רשאכ ,(עדומ יתלב וא עדומ היה םא) הרק רשא

 של ןוכימה יאשונב ךונחה דרשמ תלהנה לש תמזויו החנמ תוינידמ ןיאש איהו תוחפ

 .ןהל המכסה יא וא המכסהו תועצהל תובוגת קר

 סבג כס

 :לש התיה הלבקתב תב תריזואהו הטלחהה תלבקל עקרה

 יאשונב החנמ הנלאו תמזוי הניא ,תוינידמו תורטמ תעבוק הניאש דרשמ תלהנה 1

 .ןוכימ

 ,תוינידמ תעיבקב הלהנהה דיקפת המצע לע החקל רשא ןוגראב הקזח ןוכימ תדיחי (2

 .דחל םג עוצבו חותפ תומזוי
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 תרוכשמ ,זא דע ולעפש םייזכרמה ןוכימה לאשוב תלעפהב דבלב תויקלח תנחלצה

 תוליעי יא יבונרב תוולמה תויקלח תנחלצה .גרנרמ דומל רכשו תנרגב תונגיחבנ

 .דחי םג םייתדיהי ץנחנ םייתדלחל םינפ

 .םייגוכימ םיתורש תלבקמ הגיאש הלהנה

 .ךפיהלו הדיחיה תלהנהל הלהנהה לש ןונמא יא

 .יופצ יונש ינגפב ההובג תודימע

 םילמב ונה ל"נה לש ושורפו ןכמ רחאל עריא רשאמ הברהל ףגנה ןבא יל המדנו עקרה והז

 [ 40 ) סקול לש ורקחמב קוזח םיאצומ הלא םירבד .החילצמ אל עדימ תכרעמ :אוה תורחא

 םירלהבמו הביטקפסרפ םלגתונ "חכה לדומ"ו "תומאה לדומ" ודי-לע םיגצומה םילדומה

 היולת ןתחלצהו ןוגראל ןרשקהב אלא ,ןמצע ינפב תומייק ןגיא עדימ תוכרעמש הדבנעה

 .תינוגראה תוגהנתהה תויעבל םתלעפהו ןעוצב ,ןבנצעב םיגתינה תונורתפב

 ךילהתב םיבלשה חותנ

 :יוצמ ךילהתו לבוקמ הטלחה תלבק ךילהת .א

 לולכל ךלרצ ,בשחמ תדיהי תמייקש הרקמב בשחמ תריחבל הטלחהה תלבק ךילהת (1

  :םלאבה םליבורקעה םיבלשה ,(ךכ לע טלחוי םא) זרכמל השיגה בלשל דע

 .(םיבלשה הלא ןורקעב ךא יפיצפסה עוריאל ןמיאתהל שלו תונוש תואסריג של)

 (א)

 (ב)

 (ג)

 תורטמ תעיבק ,ןוגראה יכרצל בשחמה לוצנל הרורב תוינידמ תרדגה

 בצקלו שרדנ םינמז הולל תוסחייתה ךות ,תומישי רקח עוצב םידעיו

 .תגכוממה תכרעמב םיאשונ לש םתללכה

 .סמועה הותב

 .םהילע רבגתהל תורשפאהו םימללק קובקב יראוצ יוהז .1

 .תולנכותה עוצב תקידב .2

 :ןכ םא ?המצע םגמאה :היעבה תרדגה 3

 :םליסיסב םיאנח

 םייקה ?כרצל תקפסמ - המיאתמה בושחה תמצע תעיבק - םייטרואלת .1

 .םלנש 5 דע לש חווטל חותפהו
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 בשחמל רבעמ וא ,יליבטפמנק בשחמל הפלחה ,םייקה תבחרה - םיישעמ .2

 .הננש

 תשגל של םייקהמ הבוש בשחמ ףידעהל שיש הטלחה תלבקתמ 'ג בלשב םא (ד)

 .בשחמ תריחב ךולהתב םיאבה םיבלשל

 .תועצה םשגהל השקב (ה)

 .תושגנמה תועצהה תוגיקת .1

 .תועצהה ןיב תנירשפא תויצרטיא .2

 .ה ר י ה ב (ו)

 .תוביטברטלאה ןיב הפדעהל הרחבנש השיגה .1

 .ךנרא חנוטל היאר (ז)

 :דבלב םיאבה םיבלשה הסג הרוצב ללכ ךונהה דרשמב אשונה לפוט ובש לדנמה (2

 .בושח תמצע תעיבקו סמוע חנתב (א)

 .זרכמל הכילה לע הטלחה (ב)

 :בשחמ תריחב (ג)

 .הדעו יוגמ .1

 .תמצע תקידבל זרכמ עוצב .2

 למ =" .הט לח ה 3

 --- יש

 אל םג ךכ ,עצוב אל תורטמהנ תויגידמה תרדגה בלשש שש יל הארב .תניגידמ תרדגה .ב

 הדובע ,רמולכ .הכ דע טקננש וקב םיכלשממש החנה התיה ,ןכ םא אלא ,תומישי רקח

 תינכותב ךונתה דרשמ תלהנה י"ע הצמואו 5) 66 תנשב הדבועש באה תינכותל םאתהב

 .[] 67-ב ןוכימל הדיחיה 2 השגוהש ,תיתנש תלחה תדובעה

7" 
 לש רוצלה רשוכ תלדגהב ךרוצל סיסב םיוהמה םיכמסמה ,אשונל תוסחייתה התיה

 : םה בשחמה

 % בשחמה לש רנציה רשוכ תלדגהב ךרנצהו סמנעה חותבנ .ג

 תרוקב תורעהו עקר 1
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 .ובש 8-ו 6 ,3 (םילירונקמה) םיחפסג דחנימב ק] רוצימ רשנכ תלדגמ (א)

 .(4-נ 3 ,2 םיפסומ ,'א תפסב האר)

 .(2 ףסומ ,'ג תפסנ האר) ,8 ירנקמ הפסב ,[9],זרכמל תושירד תרדגה | (ב)

 ךרוצ שי" : א הרבח לש תעדה תונחב ןיכנמית לבק בשחמה לידגהל ךרנצה םצע

 קודבל"  :הנה התצלמהנ "רתוי הלודג המצע לעב בשחמב בשחמה תא ףילחהל

 הלעפהה תכרעמב םילולכש ,תודיחי תפסות י"ע םייקה בשחמה ביחרהל תנרשפאה

 תווחה תעבוק תאז םע ."בשחמב הדובעה ןוגרא לשו תוינכות לש לועיו רופשו

 ןוכסה תחנה תצלמומ אלו 20% דע אוה עצבל ןתינש םלרופשה םומיסקמש" :תעדה

 הנרשפאת אל הנדבתת םא רשא ,םאתהב תוטלחהל ליבוהל היושע רשא ,רתוי הלודג

 ."בשחמה לע תלטומה הדובעה עצבל

 איבהש תותנה הכותמו סמועה תגצה ההומת יל תיארנ ,הלא "ןיכנמית" תורמל

 ריבס תוארהל היה לוכי שרדנה רוציה רשוכ .רוציה רשוכ תלדגה לע הבשחמל

 וגצוהש תורטמל אל ךא ,באה תיבכות רנאל (םישרופמ םיבנתבו סנסב ילב)

 .בשחמה תפלחהל הליעכ

 : ןכמ רחאל םטורפו ןלהל םזוכר ,םלאבה םלמעטהמ תאז

 .םיגותנה תגצהב םייטבטסיסבוק םניא םייטננלרה םיכמסמה | .א

 .ללע תלבוקמ הגיא ןובשחב האבוהש הדותעהו סמועה בושת ךרד | .ב

 .הז בושחל סלסב תונהל הלוכי אלו הליעי התיה אל ןקתמב הדנבעה | .ג

 תשרדנה המצעב רוציה רשוכ תלדגהב ךרוצ היה אלש הנקסמל יתעגה ,ןאכמ

 ? הלא תוגקסמל יתעגה דצלכ .תושרדנכ וגצוהש תורטמל

 תונקסמו םינותנ - ןקתמב הדובעה תוליעי (2

 :םה הכרעהל סיסב םלוהמה םיגותבה (א)

 לפל בשחמה לוצג ללוכ (2 ףסומ 'א הפסב תאר) 3 ירוקמ הפסנ ,?]

 .םיאשונל הקולחב 71 לירפא-רבמבוב ,םישדנח 6-ל עצוממ - תנינליעפ

 תיזחת ללוכ ךמסמ ותוא לש (3 ףסומ 'א תפסנ האר) [6 ירוקמ חפטנ ,?]

 בושח ןיב םישרפה שי ,ל"בה הדובעה תינכותל םאתהב בשחמ ןמז תכירצ

 םיכמסמ ינשב "השעמל הכלה עוצב" ןיבל "םייק בצמ"כ ואבוהש םיעצוממה

 .הלא
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 לכ דובעב םייוסבה לש םקלחל תוסתייתה ךות תוישדוה דנבע תנעש עצנממ גיצמ [8 'מע ף

 : ל"נגה תואלבטה זוכר ןלהל .אשננו אשונ

 2 ףסומ 'ג חפסנ ,[9] טרגפמ זרכמ תושירד|[7] רוציה רשוכ תלדגה רוקמה ךמסמ
 יא הפסב 'א חפסב
 5 ףסומ 2 ףסומ

 אשונה

 תרוכשמ

 תוקפו הכרעה

 םידימלת

 תורגב תוניחב

 (סביא + סקא)

 תואולה ןרק

 ןקת

 םייעדמ םידובע

 תודסומ

 תיזכרמ הטילק

 תונוש

 םייוסג

 תוטישו בשחמ

 לתנוע סמועו חותפ

 כ " ה ס

 10% תולקת

 הנתמה

 0% תויועטו תויטס

 .היומס הברזר



5 
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 תונקסמ (ב)

 .ישממ רוציל לצונמ בשחמה ןמזמ דבלב תיצחמכ .1

 : םלגלפתמה ,םייוסנל לצונמ סמועהמ 27% - 32.4% .2

 .םילוסב ןמז אנה רכשה דובע ןמזמ 61 %

 .לוסנ ןמז אוה תוינרטניאה תוניחבה " " 4

 .תיזכרמה הטללקחב 4

 .האלה ךכו תונושב 70 %

 תרוקב - יופצה סמועב לודיגה

 םילקה בשחמה לש 4 - 3.5 יפ הבהש בשחמ תמצעב ךרוצלו יופצה סמועה בושחל

 :םיכרד ?תשב ועיגה ,75 תנשב

 בישחתב רשאכ ,יצחו תרמשמ דע עברו תרמשמ ונה דובעב יופצ תועש סמוע (א)

 .33% רכשה הונה לוזחל טרופמה

 ,אלש ןמזב רכשה עוצבל דובעה יכרצ בושח ךותמ (ב)

 תרוקב
 ןהו בושחל סיסב ווהש םינותנב תויבקע יאל ןה תעגובנ סמועה יבושחל לתרוקב

 : םלאבה םלמוחתב תאז .םמצע םינותנה תוהמל

 :בושחל סיסב םיוהמה םיגותנה (א)

 .('וכו תורגב תוניחב ,רכש) ,ליעל 70 'מע האר .דובעל תועש תכירצ .1

 תותנ ססבתה וילע 10% לש בושח ,רכשה בושחל תיטנולר היסולכוא .2

 "םורדה" - וז היסולכוא ,4%-ב תטעמומ ,4 ףסומ ,'א חפסנ ,סמועה

 .(5 ףסומ ,'ג תפסנ) ,14%-כ '9] -ב העיפומ

 .לראלניל ובלא רכשה דובעב היסולכואב לודיגה תמועל רוציה לודיג םדקמ (ב)

 .0.85 אוה ילמינימכ הכרעהל ריבסה םדקמה

 םא שדוהב תועש 5744 דובעל ןתינ .שדוחב תולרשפאה הדובעה תועש רפסמ (ג)

 .םלגהו תותבש לאצומב םג ךכו 'ו םולב האלמ תרמשמ תדובע םיללוכ

 .360 אלו שדוחל עצוממב הדובע תועש 395 רמולכ

 היומס הברזר םיללוכ המצעה בושחל סלסב םיוהמה םיחפסנה ינותנ .תוברזר (ד)

 .הלולגה הברזרה ינותנל טרפ רתויב הלודג

 לופצ סמוע י"פע 4 - 3.5 יפ איה תשרדנה ותמצעש בשחמ תשלכרל הצלמה (ה)

 .שדוחב אלש ימי 2 -ב
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 םשרדנ בושח תמצעו ללוכ סמוע בושח

 (א)

 (ב)

 .(5 ףסומ ,'א חפסנ) ךונחה דרשמ יבושח י"פע

 : עצוב ללוכה סמועה בושח

 תואצות תלפכהו רכשה ךרעמ לש יוסנ תואצות ל"פע .1

 םדקמ יפל ,10 יפ הלודג היסולכואב תויוסנה הצלירה

 .תוליגר תויומס תוברזר ללוכ .לראליניל לודיג

 תועש 5 .(4 ףסומ ,'א חפסבנ)

 ללוכ םירחאה םיכרעמל תודידמו תוכרעה י"פע .2

 תיסלסבה תועשה תכירצ םג רשא - תורגבה תוניחב

 ,יראיניל הלפכה םדקמו - תיבקע הניא םהלש תבשוחמה

 תועש 5 .תוברזר ללוכ

* * 
 תוטישו בשחמ ,תויועטו תויטס ,תולקת ,םייוסג 3

 תועש 5 .הברזר ןילאמ םה ףא םיוהמה

 א .םהימדוק ךס לע % םיוהמ םיפלעסהמ קלח רשאכ *
 תועש 5

 ןוכנכ עצומ בושח

 ,תומיוסמ תוחנהו בנשחה תטלש תניחבמ תוגוש תוחנה סיסב לע בושחה ססבא

 .ול סיסב םיוהמה םיגותנה לבגל ,ל"נה בושחב וטקננש הלאמ תורחא

 :בושחה תטלש .1

 .10% לש תללוכ הברזר (א

 .20% לש רכשה בושחל תדחולמ הברזר (ב

 .רכש תוינכות ןניאש תניבכותב 15%-כ לש רופש (ג

 :םינותגה .2

 תולולכה תויומסה תוברזרה אלל ךא ,ןוכנ סיסבכ רכשה יוסנ ינותנ (א

 .עצומה בושחב

 היסולכואה ללכמ 14% הוהמה םורד תיסולכוא הבה יוסנה תיסולכוא (ב

 .10% אלו
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 .לראיניל ובניא היסולכואה לודיגל סחיב רוציה לנדיג םדקמ (ג

 .םומלנימכ 5

 .תועש 560 אלו - 395 ןה שדוחב תויקגה הדנבעה תועש (ד

 : ל ב ק א (ג)

 תועש 160 | רכשה דנבעו בושחל היקב הכירצ .1

 תועש 2 2 .הברזר %

 תועש 2 .15% לש רופש ךות ,רכש אלל רוצי .2

 תועש 46 .10% תולקת .5

 תועש 0

 ללוכ ךא ,תיזכרמה הטילקהנ רכשה אשובב היומס הברזרמ םנמא יקב" הז בושח

 תאז - (ללעל 70'מע האר) ,'וכנ תורגבה תוגיחתב אשונב ךרעב 60% לש הברזר

 .םזגומ אוה םגש ,ןהב יראינלל לודיג םדקמל טרפ

 :-כ הנה שרדנה בשחמה (ךונחה דרשמ תרדגה יפל - המצע) תמצע ךכיפל

9 > 395 :1 510 

 םונ כס (5

 .דויצה תגיתבמ תכרעמב קובקב יראוצ חותנ עצוב אלש אופיא וביאר (א)

 .(?ךכל תודע האצמנש %לבמ ,השעב ילוא) .תוינכות רפשל ןולסנ השעב אל

 ךכל ונעגה ,בושחה עוצבבו םיגותנה ףוסאב תויבקע יאו תויטס רנתא י"ע (ב)

 ,שדוחב םימיוסמ םימיב רקעב השרדנש תמיוסמ דובע תמצע תפסוהב ךרוצ היהש

 ,םלניב תפוקתל השענ םנמא ךכ) ץוח תורוקממ ולבקל ןתלנש עויס .אישה ימי

 .(תוינכות רופש עוצבל דע ,לבוביבה הנטל הריבס תורשפאכ הארב אל ךא

 דרשמ *"ע הנתלבש הרדגהה יפל - ותמצעש בשחמב ןודל ךרוצ היה אלש יאדנב

 .ךמסמב תוניוצמה תורטמל 4 - 3.5 יפ הלודג - ןוננחה

 .(ליעל 'ג 4 ףיעס) ללעל האבוהש יפכ הצוחנה תפסותב םג קפס ררועתמ (ג)

 לש היסולכואב לודיג תמועל רוצליב לודיג סהי ןובשחב אבוה ,ל"נה בושחב

 קזחל ןתינ .הז גוסמ םידובעב ?נויסנ ךותמ ,לודג אוה ?תכרעהלש סחי 5

 אל דחא רבעמב וינותנ יפל ,(ליעל 53 'מע) "רכשה עוצב שלא" לנותנמ תאז

 .0.65 לש לודיג היה לנש רבעמבו לודיג לכ היה



74% = 

 רבדב חותנה (רתולמ ךא ,תוירפסמ תויצלופינמ עצבל ןתינ) תיזכרמה יתנקסמ

 לתלב הדותעו םיקיודמ אל דוס? ינותנ ללכ ,העטמ היה הוצלה רשוכ תלדגה

 לש תיתועמשמ הלדגהב ךרוצ היה אל הארגכ ,ןאכמ .םילבנקמ םיאבתב הריבס

 חותב אלל רוכזכו "[.9,8,7] ורדגנהש תורטמל ,ללכב םא ,רנציה רשנכ

 והשמ ךכמ קיסהל םילוכי טלתהב ובא .66 תנשב השענש הזל ףסונ תומושי

 ודמעש םילוקשהו םיסחיה תכסמ ,הנודגה תכרעמב תוטלחהה תלבק תטיש לע

 וצר ,טושפ רבד היה ןאכ הרקש המ .ןהיעיצמו תוטלחתהה ילבקמ ינפב

 היה רבכש ,ןוצרה קמגמה ךמסמ וחסב ,הקוצמ תמייק התיה ןכש ביחרהל

 .יוצמ/יוצר לדוג רדסל הבחרה רבדב ,םייק

 םילקה תבחתרה .ד

1 

2 

 תנבישח תלעבו תיזכרמ הילוח התיה ,ל"בה הטלחהה תלבק לדומב .תילמרופ תוסחילתה

 התויזכרמו הלקשמ תמצע יפל ,הארב ךכ התיה אל ,הללא תוסחייתהה רשא ,תערכמ

 .בחא בשחמל רובעל וא םייקה בשחמה ביחרהל םִאָה :אלהו הטלחהה תלבק ךילהתב

 תלהנהו ןוכימל הדיחיה ישנא לש םינוידב ,ךילהתב וז הדוקנל תוסחייתה התיה

 אל הוושה קמעל ךא ,רצואה דרשמב םיבלצקתה ףגא ישנא םע תנברתהונ ךובהה דרשמ

 להוזש החנהב) 570/145 רנכשלו וילע רתול וא זרכמל תאצל םא הלאשה .ועלגה

 ולעה ותוא ?רקעה קומנה .קרפה לע הדמע ,ידימ ןפואב (שרדנה בשחמה לש ותמצע

 בצמב דוע רשפאתמ וניא תרוכשמה עוצב :היה זרכמל האיצית דגנ ןוכימה ישנא

 התיה ,תמייקה היצרוגיפבוקבו םייקה בצמב ,רשאכ .תמייקה היצרוגיפבונקבו

 לכ לע תרוכשמה ךרעמ לש ותלעפה ללחהלו בחרתהל ךרוצלו ןנצרל ,הנווכה

 .םידוהיה םירומה

 רשאב ירבד רבכ לתעבה ןכש ,זרכמל האיצלה דגנ הלא םיקומנל סחי?תהל ?ל השק

 ,רתוי ?זכרמ רבדש ?ל הארנ .םירתוימה םידונבעה לש םקלהו בשחמה לע סמועל

 ,רכשה תקפה רופשב ןיפוליחלו תוינכותה רופשב לפוט ול ,השעב היה ,הז ןינעב

 לוקשל שי ,הז יפיצפס בצממ םלעתהב ךא .הנטק התיה אושה ידנבע תומכש ךכ

 .אדלרג םיילמרופ אלו םינינע םימעטמ דויצ תבחרה

 הרומתהו הבסהה :תויהל ךירצ הטלחהל סיסבה .זרכמל הכילהל ימורט ןנלד - הבסהה

 :ל קר הניא יתנווכ הריחמו הבסהב רשאכ .הרלחמ תמועל ,הבממ לבקתהל היושעה

 .המ ןמז ךשמל םתדובע רכשב ,הבסהב וקסעלש םישנאה רפסמ תלפכמ (א)

 .רשפאש המכ דע ,הנוכנה םתכרעה ךות .םייוסנלו הבסהל שרדנה בשחמה ןמזל (ב)



 (ג)

 (ד)

 (ה)

 (נ)

 (ז)
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 :ל"בל ףסונב לוקשל שי הבסהב םינד רשאכ

 .הבממ לבקתתש הרומתה תמועל הבסהה ריחמ

 ןתלג םיתורש הזיא ןיפוליחלנ ,הבסהב וקסע אל ול קוסעל היה רשפא המב

 .הבסהב וקסע אל נל ,לבקל היה

 : םלאבה םיטביההמ הבסהל םיאתמ ינתעה םאה

 .תוינכונתה בצמ .1

 .הבסהה לנעל סנכהל םתובוכבו םישמתשמה תויפיצ .2

 .הדיחיה תויפיצ 3

 .תלנכט אלו תיבויער הנה הבסהה רשאכ תאז לכ

 הבסהב תלצומ ל?וסג לע העידיה התליה עקרב .ונודנ אל (ד-ג ,2) הלא םיקומנ

 .הנוש ףקיהב תללוכ החלצה לע הז אוהכ דיעמ וניאש יוסנ .םירטליפ תרזעב

 "  םתעדב םלנתלא הלאכ ויהו םיישק אלל עוצבל תבתינ הבסההש נבשתש ויה

 ,הל ופיצו התוא ושפח לכהש הרומת .היוצרה הרומתה איבת אלו השק הבסההש

 תוסחייתה .האיבהל דיתע המ ,ונחבש ילבמו אלמ הפב הורידגהש ילבמ ךא

 הנחבנ אל ךא .זרכמל הכילהל תימורט תוליהל הכירצ התיה הבסהה תיעבל

 תינויערה הבסהה תועמשמ אל םג ךכו התרומתו תינכטה הבסהה תועמשמ

 .םיילמרופ םיקומנ תאלעה ךות הלטוב םייקה ביחרהל תורשפאה .התרומתו

 ינפב הדמעש תיזכרמה היעבל םייטנוולר אל ךא םמצעלשכ םידבוכמ םיקומג

 : לש ולה םלקומנה | .ךובחה דרשמ

 "תצרופה הרבחה" לש המינה םהל תפסונ רשאכ .תירובצ תרוקבו ןיקת להנמ .1

 ןתינ אלו הדיחיה םע הל ויהש םימדוק םיעגמ רואל תואצוהל הסנכנ קושל

 תוקידבמ ןוצר תועיבש העבוה יתלחתהה בלשבש ,םג המ .ףסה לע התנחדל רבכ

 .תובסומה תוינכותה לש םיעוצבהמו תויבכות תבסהמ תואצותה לש תוינושאר

 זרכמ אלל םייקה ביחרהל הטלחהש רמאנ .תיתלשממ תוינידמ אטבל ןוצר .2

 לכב ,דויצה יקפס םע היסחיב הלשממה לש הדמעמ תא שילחהל היושע"

 מ"עיה תובחרתהל" תוסחילתהש עבקנ ךכ ."הקזחאו קווש יאנתל עגונה

 "וליפא רתו* לודגב םייק בשחמ ףילחהל ןיא וא ,זרכמל האיציכ הומכ

 תוינויוושה הגיצמ זרכמל האיציה" ןכש ,"זרכמ אלל הרבח התואמ אוה
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 ."יתלשממהו לרובצה רזגמב םוזוח תמיתחלו תועצה תלבקל תינושארה

 שי הז ןוגכ םיאשונב יכ איה יללכה בשחה ןגס ...לש ותעד םג"

 ינפב הדמעש תיטרקנוקה היעבלו ל"נל המ ."זרכמ לש ךרדב טוקנל

 תלשממה תוינידמ תכרעמל םירז םילוקש תסנכה ןאכ שי ?ךונחה דרשמ

 .ךונחה דרשמ לש תיזכרמה היעבהמ הבושח תויהל תכפוה שכרה אשוגב

 וניאש ףוגב "קלח ןחלוש"ב רבודמשכ תבוט תויהל היושע וז תויגידמ

 .לעופו םייק בשחמ ןקתמ לעב

 רבכ תמייקשכ ,םעפ ףא זרכמל תכלל ןיאש רומאהמ קיסהל ןבומכ ןיא

 סחיללו אשונל םירושקה םיטביהה לכ לוקשל <לווהב שי ךא .בשחמ תדיחי

 הכפהמב הרושק הניאו איהש יפכ ,הבחרהה ןויעבל תמלוהה תובישחה תא

 .ל"נה הרקמב התלגתנש יפכ המצעב ,הדלחיה ישנא לש תודגנתהבו תללוכ

 היתואצות תא ךא ,הכפהמ תארקל תכלל ךירצ ףאו רשפאש םירקמ ןבומכ שי

 רבעמה שמשל לוכי ךכל אמגוד .הילא האיצלה םרטב הכלהכ דומאל שי

 הדיחל תמילק התיהש תורמל .ם"רממב .מ,ב,י  יבשחמל וקליפ יבשחממ

 וכלה רתויב השק הבסה לש היעב תמייק התיהו םוצע הדובע ףקלה תלעב

 הנזת וקליפ יבשחמ תרציימה הרבחהש ששחה םושמ תאז .ינוציק יונשל

 .םיבשחמה חותפ קוש

 ם רו כ ס

 תיזכרמ הילוהל תילמרופ תוסחייתהב הקול זרכמל הכילהל הטלחהה תלבק ךילהת

 .רקעה תחנזה ידכ ךות תרשרשב

 תוסחייתהל טרפ) ,הבסהה תיעבל התיהש תיטנלוויבמאה תוסחייתהב ףסונ ןויד

 רשקהבו הדעוה תדובע חותב רחאל השעי הבש תויבקעה רסוחו ,(הילא תילמרופה

 .הילא

 ה ר י ח

 ףידעה דויצה תריחבל לדומה

 : כ עבקנ ףדעמה דויצה תעיבקל םטירוגלאה

9 5 
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 .01:תולע

 .צ -ו 2 םיבשחמ

 :1 בשחמ יבגל ] החמומ לש ללקושמ ןוניצ
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 הרומתב לבקא תוכיא תנדוקבנ תמכ" :עבוק ל"בת םטלרוגלאה .לדומהמ תנליוגיתסה

 ןאכ שי ,הפדעהל טילדומ המכ לש היצקיפידומ ךות הזטנלס ןיעכ יהוז "רלודל

 ,.-.  בשחמה תא האורה - 0080 0ם1ץ | - דחאה לדומה .הפדעהל םילדומ יגש ןיב בולש

 .וילע תולטומה תומישמה עצבל ותלוכיבש ?יאנתב ,רתוי הלוז ותולעש בשחמכ ףדעמה

 רתול בוט תלטומה הדובעה עצבל יושע דחא בשחמש הדבועל תוסחייתה הז לדנמב ןיא

 לפל אזה הפדעהה ,רחאהמ

1% - )225( 

 הריחבל לוקש םיוהמה םיניפאמל תולקשמ ןתמ 00 -ה אוה ינשה לדומה

 . לפל איה הפדעהה ןאכ .תרחובה הצנבקה י''ע םדוקנו

 ב

 ו - טו א 51

151 | ₪ =1 

 . 1  -ה ןייפאמה לש ולקשמ | 71 | רשאכ

 .ן  -ה ןייפאמל דוקנה 8

 בשחמה אי.  א6,9)

 םילדומה 2 ןיב בולש הוהמו ל"גה לדומה לש הירוגטק תת אוה לישילשה לדומה

 : הנה הריחבהו .וראותש

0% 

 ב
 א ג,

 לדומ תולבגמ רקעבו םימדוקה םילדומה לש תולבגמה הז לדומלש אונפיא ןבומ

 : ןה ויתולבגמ 6ס0ַתָא "לנלקשהנ דוקנ"ה

 וניא לדומה .תונושה תורטמה לש תולקשמב םייונשל רקעב ,לולקשה תושיגר (א)

 .תולקשמב םייונשל שיגר

 לנייפאממ דחא לכל םינויצ ןתמו הריהבל לוקש םיוהמה םינייפאמל תנלקשמ ןתמ (ב)

 תרתוס וז החנה .תילבידרקו תיראיגיל הרטמ תיצקנופ הינמ העצה לכב ,הריתבה

 הדבועהו ,םילנושה םימרוגה ןיב תיראיניל אל הפולחת לש תילכלכה החנהה

 .תישארל תויסקבנוק תושלדא תומוקע תואלצמבש



 (ג)

 (ד)
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 לוקשל סיסב םיוהמה םיבייפאמה ןיב תונשהל תנרתנמה נא תלנכיה םצע

 :אמגודל ,רמול דרוסבא" :[49] קרמיט ירבדכ ,הפדעהל םינולרטירק

 םינותנ דובע תכרעמ לש התוגישבמ םיתש יפ הנש הרמנהה תנכיאש

 לדומהש קיסנ רומאה רואל .האוושהל תובתינ ןניא טושפ ןה ,תמכחנתמ

 תלעב לאכ ותאצות לא סחילתהל ןיאנ דבלב הפדעה דדמכ שמשל לנכי ל''גה

 .תקהבנמ תועמשמ

 ןיב יתועמשמ סחי דוסימל קיפסמ וגיא הז בלושמ לדומ םגש אופיא רנרב

 תגזממה 008% 0תוץ לש הטישה איה הז אשונב הפידעה .תוליעיל תולע

 ויתולבגמ לכ לע) דוקבה לש תיסחיה תוילאלרה םע04/'/0005%]וס לש תוטשפה

 .(ןבומכ ורכזוהש

 ,תלעותה ןיפולחל וא תוליעיה גצימכ רחבבש דדמה םאה ,הנה תלאשבה הלאשה

 חנומה גצימ םצעב ותואש ,עדימה ךרעל וא ?תלעותל ףילתת תנוהל לנכי םנמא

 השקש רמאהל תנתינ תמאה .חבושמ ונלא ףילחתהש הארנ ?ל .הז רשקהב תלעות

 ויהי המ עובקל השק ,תמיוסמ תכרעמ לש עדימה ךרע וא תלעותה עובקל דאמ

 .םרובע הבוט הכרעה לבקלו םתוזחל השק םיבלכרמה .ועבקנשמו םיביכרמה

 תרפתשמהו עדימהמ תלבקתמה תלעותל םיבווכתמ ונא תלעות לע גגרבדב ןכש

 ךרע .ועוריא תלוחתל סחיב ותבוגת ןמז - וביט .עדלמה לש וביטמ האצנתכ

 לעו ןוגראב הדובעה ךילהת לעו תוערואמו תולועפ לע ותעפשהמ עבוב עדימה

 םאיבהלו תוסנל תוהפל ךירצ ךא ,הלא םירבד דודמל דאמ השק .תנרשה רופש

 .ןנבשחב

 תדוקנמ םירבדב ןד לרמא .עדלמה ךרעב לפטל הקינכט עיצמ [53] ןילסו'ג

 תוכיא ןיבל תולעה ןיב ןוזלאה תדוקנ תא אוצמל הסינ .טעמב הננש היאר

 דוקנ לש וז הטלשב םלשמתשמ םא ,ןכל לאדכ .הפדעהה עובקל היפלו עדימה

 םיעדוי םניא ,םיכירעמהו םידקנמה רשאכ ילוא הליעפהלו תוסנל ,לולקשו

 ןייפאמ לכל עובקל יתנווכ .ןייפאמה תת וא ןייפאמ לכ לש יסחיה ולקשמ תא

 תת לכל עובקל םהילע .םידקנמה תעידיל אבוי אל הז ךרע .יסחיה נכרע תא

 וללקושי םידקנמה לכ ינויצ .1 הנהמ ותנמלשב ןייפאמה וליאכ ןויצ ןייפאמ

 .םתעידיל אבוה אלו שארמ ןתיבש ןניצב

 ,םיסחוימ יתלבו םיטומ יתלב םיבויצ ןתמל ,רתול? רלבס יוכס שי ,תאז ךרדב

 איה היעבה .ןייפאמו ןילפאמ לכ לש יסחיה ולקשמל ,עדומב אלש וא עדומב

 .תולקשמה תא םגו דוקנה תא םג תעבוק הצובק התוא תמייקה תואיצמבש

 .ךכמ עגמהל ךרד אוצמל יאדכ תאז תורמל
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 םטירוגלאה יגייפאמ הותנ

 : אופיא םנה לדומב םינייפאמה

 .קדבמה (א)

 .תולע (ב)

 .םיתורשו הבסה ,הנכות ,הרמוח :םינייפאמ (ג)

 .הרמוחבש המצעה ףיעסל טרפ םינייפאמה תתלו םינייפאמל םיבויצ ועבקב רשאכ

 לבא ,קדבמה תואצות ?"פע רקעב תרחובה הדעוה ירבח י"ע עבקנ הרמוחל ןויצה

 ,הנכותלו הבסהל ןתינש דוקגה לע םג העפשה התיה קדבמה תונאצותלש החינמ

 רקעב תוסחייתהה עבקש יפוסה קדבמה לש ועוצב ינפל ןתלנ םהל ןויצהש תנרמל

 .האצותה לע םתעפשה קודבאו לדומה יביכרמל לחותנב סהייתא .הרמנחל

 לק דב מ ה 6)

 ליהמתה .1

 (א

01 

6 

 םישדח םיאשונל תועש 610 ,םלמייק םיאשובל תועש 710 ללכ ליהמתה

 המצע לעב בשחמב ךרוצה שגדוה סמועה חותנב רשאכ ( 39 'מע האר)

 .דבלב םייקה תורטמל תשרדב

 .יוצרהמ ךומנ רוציה ביכרמ

 .םינותנ סיסב ומכ יזכרמ אשונ ללכ אל ליהמתה

 .(ןמז הברה ךרצש ומצע רכשה בושחה ללכנ אל

 תונוכתו תונורקע יפלו ידמל םיהושק ויה ועבקנש הבסהה יללכ

 , .רכומה דויצה

 .םינוימו תותליאשל טרפ םיכילהת לע רזוח ענצב ןיא

 םיתעל ןנה קדבמל תורחבנה תומישמהש ןויכ ,תינורקע תוגייתסה

 הדבוע ,יחכונה ןקתמב ועצובש הלאל תומוד ,ןאכ םג ךכו ,תובורק

 ,תיחכונה תכרעמל םיילמיטפואה םישומשה ורחבל םא םגש החלטבמ הביאש

 .תרחא היהת תכרעמה רשאכ םיילמלטפואה םישומשה הלא ויהי

 קדבמה תואצות .2

 ואצמנ אל .ןיכמת תרבח יקדבמ לכ לש (1089) םיירוקמה םיכמסמה ואצמב

 םיקדבמה 2 תואצות זוכר אצמנ ןדיאמ..מ.ב.י תרבח לש םיירוקמה םיכמסמה

 .הדעוה ירבח ינפב דמעש היה הז זוכר .תורבחה 2 י"ע ץראב וכרעגש



 (ב)
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 .('ב קרפ לש 44 'מעב ותיצמתו ,וז הדנבעל 'ה חפסנב (ותנמלשב זנכרה)

 .מ.ב.* בשחמ לש בבסה ןמז תואצות ויה ץראב וכרענש םיקדבמה ינשב

 תולנכותה לש 620  -ה יבמז טנרפ יבגל םג ךכ ,סורוב לשמ םיבנט

 .תודדובה

 : המע הלקומנו םיקדבמה תואצותמ תוגייתסה התלעה ןיכמת תרבח

 ."בירלה שרגמ לע קחשמ" היה עצובש יפכ קדבמה (א

 .ךונחה דרשמל העצוהש וזל המלאתמ היצרוגיפנוק ץראב התיה אל (ב

 .עבקיש יאנתב ךא ,ל"והב קדבמה עצבל העצה הדעוה ינפב התלעה הרבחה

 תוכזל תנמ לע בבס ןמז תניחבמ עיגהל הילע וללא גשלהה והמ שארמ

 הכזת תוקד 130-מ ךומנ היהי ,קדבמב בבסה ןמז םאש עבקג .זרכמב

 108-ב קדבמה העצב ןיכמת תרבח .(13 ףיעס ,'ו הפסג) ןיכמת תרבח

 16.6 היה הרמוח ףלעסב ןיכמת תרבח לש עצוממה תדוקנ תאז םע) .תוקד

 .(.מ.ב.ל תרבח לש תודוקנ 18 תמועל תודוקנ

 ם נג כס

 .לללכ ןפואב ער אל ללהמת (א

 תוסחיתהה ןכלה :תורחתה תעפשהל רשאב תואבה תולאשה תוררועתמ (ב

 םאה ?וזכ העיבק עובקל הדעוה תוכמסב היה םאה ?ןאכ תילמרופה

 רתוי ןוכנ וא ,תילמרופ הנה הדעוה ח"ודב תחסונמה וזכ השיג

 ?החטבהה תועמשמ התלה המו ?שארמ חיטבהל ןתינ םאה ?תימיטגל

 ?ותטלחהב ל"כנמה ידי תא הלבכ אל םאה ?הלתוכלשה ויה המ

 תר לע ה
 ללכ ךרדב .תולעה בושהל תונוש תואסרלג העיצמ אשונב הנדה תורפסה

 רשאכ תוכשמתמו תוימעפ דח ,בשחמל תורישי תואצוהב אנה ןנידה

 עיצמו טרפמ [ 55] וילסו יג .םלנש 5 םיתעל 3 םיתעל אלה תללכנה הפוקתה

 תמלשהל עגונה ריחמ לכ :םתיצמת ,םיללכנ םיטירפ לש הכורא המלשר

 .הכרעה ךרוצל ןובשחב חקלהל ךירצ בשחמה לע התצירל דע היצקילפאה

 תואצוהה ,ונלש עוריאב תולעה ןובשחב ואבוה דבלב תורישלה תנאצנהה

 תויהל תוכירצ ויה אל םגמא םא הלאשהו ןובשחב ואבוה אל תופיקעה

 דדמה רשאכ ('ט הפסנבו 43 'מע 'ב קרפב טורפ) .ןובשחב תואבומ

 ובו תיתימאה ותועמשמב ,תלעותה טנמלא ללוכ האושהל סיסב הוהמה
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 בוט תורש ןתמ בוכע ,חותפה תאפקה תאצותל ,עדימה ךרעל תוסחייתה שי

 לולכל םעט ןיא תמאב ,'וכו תינכטה הבסהה תמלשה דע ןמזה ךשמ ,רתוי

 תוכיאה ןיפוליחל וא ,תלעותה טנמלאב רשאכ ךא .תולעב וז ןיאמ האצנה

 .תולעה ןובשחב טלחהב האיבהל שי ,הז גוסמ תוסהייתה ןיא

 ,הדעוה תונקסמ ירהאלש ,םיריהמ תאוושה ,'ט הפסנב םיעיפנמה םיבישחתב

 הבסהל םדאה חכ תואצוה תא המצע לע הלבק ןיכמת תרבחש םיאצנמ וגא

 ורתונ .% 1.378.000 הדעוה ינפב אבוהש ריחמהמ הז ריחמ דרוה ךכיפלו

 'ט חפסנ) ל"כנמל וגצוהש םיריחמ ישרפה ןאכמ .יפוס ריחמכ 5 0

 .(ל"ל 4.140.000) % 5835.000 לש (3 ףסומ

 לדכ ךות .ל"נה לדנמב תולעה לא תוסחייתהה התיה ךיא טילחהל יל השק

 .תוגוש םיכרד 2-ב היתשרפ יתדובע

 תולעל רשק לכ אלל ,המצעלשכ הדדמנ תוכיאהש יתרבס הליחתב (א

 יפכ תוכיאה לש סחיה עבקנ ינש בלשב קרו ,(השענ ךכ םגנמאו)

 התלה הנווכהש יתוניבה .העצהה ריחמל םיכירעמה י"ע העבקבש

 הצילממה הדעוה תונקסמ םאש (בשחמ תריחבב םילוקש ךותמ)

 וב בצמ תולהל לושע לרה ,תוכלאל רשאב תולעמשמ דח הנייהת.

 .רלחמל תוסחייתה ללכ היהת אל

 - דרפנב וליאכ עצוב ךילהתהש תורמלש הנקסמל לתעגה הלנש הבשחמב (ב

 - תולעל תוסחייתההמ דופנב הנתנ םייתוכלאה םינייפאמל הכרעהה

 תוסחייתהה םצעב ירה תולעב תללקושמה הכרעהה וקלחש עגרב ירה

 ההובגה תופידעה לעב ןוירטירקכו לולקשה ךותב וליאכ התלה הילא

 .רתויב

 האוושהל םינייפאמ (ג)

 לביטקיבוא הריחב ךילהת עצבל הדעוב וז ןיאמ הדעו .תינורקע תוגיתסה 1.

 ףוגה י"ע העבקנש תוינידמ רונאל - רשפאש המכ דע - תיעוצקמ הניחבמ

 .תרהצמ תוינידמ רואל דויצ קודבל ןוכנ .ןימזמה

 לנלמזמ *"ע םיירקעה םלגייפאמל תולקשמה ועבקנ ונינפלש אסריגב

 ,הלשנאו הדעוה י"ע ועבקנ םינייפאמה תתל תולקשמה וליאו הדובעה

 אלו יביטקיבוא יעוצקמ ףוג תויהל םהילעו ךונחה דרשמ ישנא םניאש

 תעיבק םיאטבמ םיטרופמ תולקשמ תעיבקנ תוכרעה .תוינידמ עבוק ףוג
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 תולקשמה תעיבקב םאה איה ךשמהב חתנבת רשאנ תלאשבה הלאשה .תנינידמ

 וז ותרוצב לדומה םאה ,תרחא ןושל ,רחביש בשחמה גוס רבכ עבקב אל

 אבומה תושיגרה חותנב ,םגמאו .נאל םאו םיכירעמה תובוגתל שיגר

 תמיוסמ הצובקב םינייפאמ תתל ונתנש תולקשמה לונש םעש ,אצמנ ךשמהב

 תנוש האצות הלבקתנ תירקעה הצובקל ירנקמה לקשמה תראשה ךות ,תחא

 .הפדעהה ןננכ הטיסמה ,ל"נה םטירוגלאל

 . 41'מע 'ב קרפב ואבוהש יפכ תולקשמ סחיב םה ורחבנש םינייפאמה

 ,םלועב םינייפאמ גורד םיאצומ ונא יב דניוודינש לש ורקחמב

 : ןלהלכ ךומנל הובגהמ

 2.3 הרמנח

 2.09 הנכות

 14.10 תולע

 14415 ןרצי תכימת

 +4 המאתה

 53 לודיג

 |00 הקפסה ןמז

 5 הנכות תוליבח םויק

 הלאל ךונהה דרשמב הרלחבל ועבקנש םינילפאמה םלאתהלו תוסנל םא

 :םלאבה תולקשמה לבקנ ירה ,[46) םלועב "םילבוקמה"

 20 תולע

 20 הבסה

 8 הנכות

 20 ןרצי תכימת

 18 הרמוח

 3 לודיג

 2 הנכות תוליבח םויק

 - הקפסה ןמז

 תלעבל תיטנלוויבמאה יתוסחייתה ןכש .תקיודמ הניא האושההש יל רורב

 .דרפנב םטירוגלאל הסנכוהו דרפנב הקדבב תולעה .רבכ הרהבוה תולעה

 - ללעל וב הגרודש םוקמב םינייפאמה ןיב התיה וליאכ יל הארנ הכרע

 .ןנשאר םוקמ



 תאושה

 האושה

 האנשה

 האושה

 האושה

 תאושה
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 תואלבטה טנרפ ,םיבייפאמה גנרד תאנשה ןלהל .םינוירבטירק תאושה .2

 : ןלהל םהיאצממ תיצמת ,'* חפסנב

 גורדל האוושה ןכו ךונחה דרשמו םינושה ןוגראה יגוסב (א

 ₪ דניוודייגש לש ורקהמב ואבוהש יפכ םינוירטירקה

 ץיבורוב לש םתדובע תואצות י"פע םיבנשה ןוגראה יגוסל האושהה (ב

 .תדרפנ הדיחיכ עלפומ ךונחה דרשמשכ , רוד ןיע

 ?גוס לכ ,ןוגראה יגוס יפלו םתובלשח יפל בשחמ תריהבל םינייפאמ גורד

 .ןוגראה

 דרשמ ללוכ תויטרפו תוירובצ תורבחו הלשממ ?דרשמ ןלב האושהב -: אצממ

 .3 רוד ןלע ץיבורוב לש םתדובעב םג ךכ .םאתמ אצמנ ךונחה

 .תלשממ אלל ןוגראה יגנס לכ

 תורבחה לש םיגורדה ןיב תולת שי .םהלניב קהבומ לדבה ןיא -: אצממ

 דרשמש םושמ הלבקתנ וז האצות [::] "רוקמ"ה ךמסמל דוגנב תאז תונושה

 .תולטרפ תורבח ןיבל וגזב דימ הארבש יפכ םאתמ אצמנו האושהל ףסנב ךננתה

 .תודסומ לש תוגוז ,םתובלשח יפל בשחמ תרלחבל םינייפאמה גורד תאוטה

 תויטרפ תורבחו ךונהה דרשמ

 קהבומ לדבה ןיא .תולטרפ תורבחו ךונחה דרשמ ןיב םאתמ םייק -: אצממ

 .0.05 תוקהבומ תמר .םהיניב

 תוירובצ תורבחו ךונחה דרשמ

 גורד ןיבל ךונחה דרשמ יגונרד ןיב םאתמ ןיא 0.05 תוקהבומ תמרב -: אצממ

 .קהבומ םהלגליב לדבהה .תולרובצה תובבחה

 הלשממ ?דרשמו ךַונחה דרשמ

 .הלשממ ידרשמל ךונתה דרשמ ןיב םאתמ םילק 5 תוקהבומ תמרב -: אצממ

 רקחמ ינוכמנ ךובחה דרשמ

 .0.05 תוקהבומ תמרב רקתמ יגנכמו ךוננחה דרשמ ןיב םאתמ ןיא -: אצממ



 ב

 9 דניוודייגש לש ורקחמ תואצונתנ ךנבחה דרשמ -- 7 האושה

 8 האושה

3 

)4 

 תמרב ל"נה רקחמב ואבנהש םינולרטירקה ןיבל ךונחה דרשמ ןיב םאתמ ןיא

 תוקהבומ תמרב ןכל ,0.64 לטלרק ךרע תמועל 0.62 האצותה .0.05 תוקהבנמ

 .םאתמ שי טעמב הכומב

 יגְוַפ יפלו םתובישח יפליבשהמ תריחבל םיגייפאמ גורד לש תמכסמ האנשה

 ןיבל ונגיבו ךונחה דרשמו תניטרפ תורבח ןיב םאתמ אצמנ םינושה ןוגראה

 .הלשממ ידרשמ

 םינייפאמהו םיגורדה תאונשה תננקסמ
= 

 (א)

 (ב)

 (ג)

 תורבח ומכו הלשממה ידרשמ רתי ומכ םינייפאמ תניחבמ רהוב ךונתה דרשמ

 .(הריחבל םיבולרטירקה תובישחו גורד תגיחבמ) .תויטרפ

 .לארשיב רקחמ ינוכמ ומכ אל ןכו תוירובצ תנרבח ומכ רחוב וניא ךונהחה דרשמ

 .םלועב "תלבוקמה" הויחבהו ךונחה דרשמ תרלחב ןיב המאתה ןיא ןכ

 .תוררועתמ תולאש

 (א)

 (ב)

 (ג)

 (ד)

 (ה)

 ? םלנייפאמה תעלבקב ונלא םאה ,ןולשכה ןכיה

 ?הלשממ ?דרשמב רבודמשכ תלעופ ?הבוט "תויטרפ תורבח נמכ" תרלחבה םאה

 לזכרמה םרוגה םנמא איה בשחמה ריהמב תלטננלמודכ תולעה םנמא םאה

 ?ולש םידבועה תריכש לאנתבו ?יתלשממה קושב םיבשחמ תלעפהב רבודמשכ

 דרשמ ףסותהב קרש בל םלשנ ?החלצה תווהמ םנמא "תוריחב"ה רתי םאה

 ,הלשממ אלל ןנגראה יגוס לכ ןיב םאתמ נבלבק האושהל וינייפאמו רוגחה

 ךונחה דרשמש ןויכ לבקתנ םאתמה .םאתמ אצמנ אל 3 הדנבעבש דועב

 םיניילפאמה ,(רֶתול רלבס הארגש המ) ילוא וא .תויטרפה תורבחכ רחנב אצמג

 ,הרטשמה) הלא םיגליפאמל הסחילתה אל לעופב הריחבה ךא םימיאתמ וארב

 .(אמגודכ

 ? םליאתמ וניא לדומה אמש

 ? ןולשכ וא החלצה לע העפשה הריחתבה תיגטרטסאל ןיא אמש
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 .םינייפאמה תתנו םיישארה םינייפאמה תולקשמל לולקשה תנשיגר (5

 ?עיפשל םאה ?םיבילפאמה תת וא םיישארה םינייפאמה לש תולקשמה יוגש עיפשי דציכ

 : הדעוה דוקנל םאתהב ,םטירנגלאה תואצות

 ר"וי ללוכ

 ר"ול* אלל

 ול םג הז תווצב םירבהה י"ע םינתינ ויהש םינויצה ויה הלאש חינהל יל רתומ

 ול ל"נה םטירוגלאה תאצות התיה המ קודבל אופיא יתיסינ .םירחא תולקשמה ויה

 : יתיביש

 .םילשארה םינייפאמה לש תנלקשמה

 .לשארה ןייפאמה לש יסהיה לקשמה יונש אלל ,םינייפאמ תת לש תולקשמה

 הטלחהה דגנ נאבוהש םינועטבו םילוקשב עירכמ םרוג התווה הבסההנ תויה (א)

 תבסהה לקשמ יתיניש ול תולבקתמה תואצותה ויה המ קודבל יתיסינ ,הלבקתנש

 לתתנ םהמ םינשב ,תונולסנ 4 יתישע .םירחאה םיישארה םינייפאמה ח''ע

 ,הרמוח ,הנכות ,הבסה :םהלנלב םינוש םלסחליב ,אבה גורדה םינויפאמל

 .םיתורש ,הנכות ,הרמוח ,הבסה :גורדה היה םלרחאה םינשב .םיתורש

 ורקחמ יפל "םלועב לבוקמ"כ םינייפאמה ןיב םיסחיה ויה דחא הרקמב רשאכ

 ןלהל םהיתואצות .תיעיבב אמגוד .₪] דנינודיינש לש

 םטלרוגלאה תואצות םיירקעה םינייפאמל תולקשמ

 םיתורש ָ הנכות

 20 20 :לרוקמה לקשמה

:- 20 0 

20 10 

 לוסנ

 לוסנ

1 

2 

 10 20 : 3 לוסנ

 15 \ 24 לוסנב 4

 .מ.ב.ל תרבח תפדעהל אלבהל התיה היושע הבוש םיירקע תולקשמ תריחב :הנקסמ

 .רתויב דבכ לקשמ תולעל ,ןיעל הארנכ ,ובו הפדעהל עבקנש םטירוגלאה י"פע םג

 םג ויתוטלחה םיטימשמ רשאכ םג ךדיאמ .ר"וניהי לש ותעדב םליבשחתמ רשאכ תאז

 תואמגודב ,הפדעהה יונשל אלבמ הלה אל םיירקעה םלנייפאמל תנלקשמה לונש

 ,ואבוהש
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 .תחא תלרקע הצובקב םינייפאמה יתתל קר תולקשמה ונוש וב ףסונ ןויסב (ב)

 :ןלהל ויתואצותו ?ונשה .רוקמב ולהשכ וראשב םי?שארה םיגייפאמל תולקשמה

 םטלרוגלאה תואצות הבסהה ינייפאמ תתל תולקשמה

 שרפה סורוב .מ.ב.י ךרוצ ןיא תולת תומישי

 הבסהב

+ 0.0035 | 4 

0.0018 | 1 

 לש התבוטל הפרעהב ?ובשל אלבהל יושע םייתצובק םינפה תולקשמב יובש :הבקסמ

 תודוקנ 10.2 לש שרפה היה וב ןייפאמה ובנה הנושו קדבנש ןייפאמה .מ.ב.י תרבח

 62 לש תפסות רמולכ ,16.41 -ל שרפהה הלעה ימיבפה לולקשב השעבש יובשה .תוכליא

 .כ"הסל תודוקב

 0.01 -:לרנקמ לקשמ

 0.0528 ר"וי םע -: 5 יוסנ

 ם כנ כ ס (ג)

 תולקשמב םליונשל שיגר לדומה .תולקשמב םייונשל שיגר לדומ םלאור וגא

 אלל םינילפאמה יתת לש תולקשמב וליפא םייונשל שיגרו םיירקעה םינייפאמה

 ותועמשמ המ הנה תלאשנה הלאשה .םיירקעה םינייפאמה לש ?יסחיה לקשמה יונש

 .םטירוגלאה תאצותב הז לדבה לש

 תנתינ האצותהו רלודל תוכיא תדוקב םומיסקמ שפחמ ותרדגהב םטירנגלאה

 .אל לתמו ?תועמשמ הזכ שרפה יתמ הלאשה ,0.054 ,0.051 :הז ןיעמ רבשב

 ןחותנל הדענה תוצלמה .ו

 תוצלמה (1

 :(15-ו 14 םיפיעס ,'ו הפסב) הלש םוכסה ח"ודב העלפומ איהש ?פכ הדעוה תצלמה

 ןיכמת תרבח התכז 6 ףיעסב תאבומה אתסונה יפ לעו ... בוקנכ םיריחמה שרפהב"

 דחא הפ ץלממ היה ,ליעלד הדעוה תטלחה לפ לע" ."אוהש דוקנ לכ יפל זרכמב

 אופלא ןנה הדעוה תוצלמה ."ןיכמת תרבח לש .בשחמ שוכרל תוברתהו ךונחה דרשמל

 ר"ולה לש תוגיתסה בתכמ םנמא שי) .סנרוב בשחמ לע תוצילממו תויעמשמ דח

 .(התע ונביבנע וב אל ךא ,'ז חפסנב אבומה תוצלמההמ

 דוקנל תוסחייתה אלל ,הפדעה תניהבמ תווצכ תווצה תוסהייתה התיה המ ןחבנ

 הפדעה דדומ לאכ סחייתהל שי הזכ לדומ תונוכת לאש רבכ יתרהבה .טרופמה

 .ללנידרק אלו ילנידרוא



)2 

65 

 :אבה תודוקנה שרפהב סורוב לנפ לע .מ.ב.י בשחמ ףדעה םיללוכ םינייפאמ השולשב (א)

 לש שרפהב ,.מ.ב.י ינפ לע סורוב בשחמ ףדעה דחא ללוכ ןייפאמב 1.4 ;1 ;2

 .תודוקנ 4

 :םינייפאמ תת 14 ךותמ -:אצמנ םלנייפאמה תתב (ב)

 .מ.ב.י בשחמ ףדעה תוצובק תת 8 -ב

 .סורוב " " " "- 5 -ב

 .ןויוש אצמנ ₪ "- 1 -ב

 .מ.ב.י תא ףידעה תונצכ תווצה :רמולכ (ג)

 .םללשאר םינייפאמ 35 : 1  :םלאבה םיסחיב

 .םינילפאמ תת 8 : 5

 : םלדדובכ תווצה לרבה לש םסחי ןחבב

4 

 (ר"וי)

 ה ג ק ס מ

 .מ.ב.ל ןפידעה םידדובכ תווצה ירבח

 , :םהיתוצלמה םוכסב

 .ןווכב אל ךא המצעב הטוס דחא רבח םכותמ .מ.ב.י ופידעה םירבח 3

 .הרבח ףא ףידעה אל רבה 1

 .סורוב בשחמ תא ףידעה רבח 1

 :םהלתופדעה טורפבו

 אל וטילחה םעפ 4 ,סנרנב בשחמ תא ופידעה םימעפ 21 קרו .מ.ב.י ופידעה טימעפ 35

 :לבקנו ר"נ* אלל קודבנ .התפדעהב הטלב ותדמעש ר"ולה ללוכ תאז .טילחהל

 .מ.ב.יל תופדעה 5

 .סורובל תופדעה 9

 הרוצ לכב .מ.ב.* בשחמ תא תיתוכיא הנלחבמ ופידעה תווצה ?רבחש הנה תשקבתמה הגקסמה

 .זרכמב םלפתתשמה ןיב עלרכה רשא ןוירטירקל סחייתהל ללבמ ןבומכ תאז .איהש

 ם ו ככ ס ל

 .םייתצובק םינפ תולקשמב םייונשל שיגר.לדומ (א)

 .תוירקעה תוצובקה תולקשמב םייובשל שיגר לדומ (ב)

 :םיאצומ ונאו .התוהפ תועמשמ הז סחל לש ותומכלו הפדעה סחי רבעב אטבמ הזכ לדומ (ג)
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 םינבייפאמל ותוסחייתתב ןה .מ,ב.י בשתמ תא ףידעמ תווצכ תונצה .1

 .םיגייפאמה תתל ותוסחייתהב ןהו םיללנכה

 .ר"ולה ללבו םע .מ.ב.י םיפידעמ םידדובכ תווצה ירבח .2

 :אוה ףא הרומ יתוכיאה דוקנה (ד)

 .83.4 : 74.8 .מ.ב.ל ףידעה תווצכ תונצה .1

 .80 : 80 ףידעהל אלש ףידעה ר"ויה אלל תווצה .2

 םשרפלו הדעוה לאצממ לא וזכ "השודק"ב סחייתהל רשפא דציכ ןבנמ אלש המ (ה)

 .הדעוה תוצלמהב בותכה תורמל תאז .סנרוב בשהמ תפדעהכ יטלחה ןפנאב

 תואצותהמ םלעתהב ,הפדעהה העבקש וז איהו תולעה התיה אופיא יטגבימודה םרוגה

 השיגה לש יטרואיתה חותנב יתעבצה .וז הדוקבב ,הדעוה תדובע לש תויתוכלאה

 תיצקנופ תחנה ,לוקשל תושיגר לש תולבגמ רקעב .תולבגמ ומצע לדומלש הרחבנש

 לתקסה .האושהל םינתינ םנלאש םימרוג ןיב האושה ,תילנידרקו תיראיניל הרטמ

 תלעב לאכ ותואצות לא סחייתהל ןלאו דבלב הפדעה דדמכ שמשל לוכי לדומהש

 וז ןיעמ הדעו לש התוברועמל רשאב םג לתרעה .תיכרע דחו תקהבומ תועמשמ

 :(2 ףסומ 'ז הפסנ) הדעוה ירבחמ דחא בתכמב ונאצמ .ןימזמה ףוגה תוינידמב

 רשא ןוירטלרקה לש רשפאה לככ ,יביטקיבואו ילמרופ חנסנל שדקנה בר ץמאמ"

 ".תורחתבו םיקתשמב קדבב ףוסבל לבקתהש ןנירטירקה .זרכמב םיפתתשמה ןיב עירכל

 תורחתה תואצות רשאכ םינייפאמה דקבל הנויסנב דקמתה הדעוה תדובע תיצמת

 - םירחא םג ללואו - הלא םיאשוב וליאונ .כ"הסה ךותמ תודוקנ 14 -ל תוסחייתמ

 תלבק ךילהתב םייזכרמ רתוי ןוכב ילוא וא .הטלחהה תלבק ךילהתל םייזכרמ םביא

 יפכ ,הליחתכלמ תקפקופמ םהלש תויביטקיבואה תדמ ךא ןאכ עצובש יפכ הטלחהה

 רתול םייזכרמ םיאשונ ךדלאמ .םיילוש ןולשכה וא החלצהה לע םתעפשהו רבכ רמאנש

 .הטעומ בל תמושת הנתיב

 תולעה העבק אל עודמ ,תיטננימוד וב תולעהו עירכמ הז לדומ םנמא םא - תפסובנ הלאש

 רקעו ללכ הער אל האצות הגישה הב ,תורחתה לש ?קלח ענצב רהאל מ"למה הלספבשכ

 םילאמצע בשחמ יתורש םישרדנ ךובחתה דרשמלש ירולרפא הנעטב הליספ .('ה חפסנ)

 םידמוע [28 בגש רוד ןיע .ודי לע םישרדגה םיתורשה ףקלהו לדוג לש תיצקבופכ

 םיבלצקתה ףגא םג .תכרעמה לש החלצהה תמרו דויצה לע תולעב ןיב רשק ןיאש ךכ לע

 לע הטלחהה םרט ,מ"למ יתורש תלבקב םיברה תונורתיה לע דמוע (4 'מע ,'ב קרפ)

 ? תורשפאה הלספנ ןכ םא עודמ .זרכמל הכילה
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 ה ט לח ה ה .4

 .(ומע החיש ךותמ) ? תיפוסה ותטלחהב ל''כבמה תא החנה המ - עקר .א

1 

2 

35 

4 

)5 

6 

 .זרכמ בייחמ ןיקת להנמ

 .ריחמה

 .ר"ניה אלל ,דחא הפ הדעוה ירבח לש םתצלמה

 תינולהו תיחרכה איהש ,ןכתת הבסההש ול וריבסהו והודדוע הדעוה לרבח

 .ורשב לע שח םהיתואצות תאש ,תושבושמה תוינכותה ןונערל

 לבקתת הטלחהה ,ףולחת םידבועה לש ןוצרה תועיבש לאש ותנומאו ותשגרה

 .(העט םגמאש ול הארנ וז הדוקנב) .הגושלכ עצבתתו

 .ר"ולה אלל הדעוה ?רבח תוצלמה ורשאו וכמתש םיפסונ םיחמומ 2 תצלמה

 רסוחמ תעבונה הדבוע .םינוש םימרוג ?"ע הנוש ךרדב תואלצמה תנבהל םידע ונא

 ורדגוה םנמא םא) תורטמו םלדעי לש היד תשרופמ אל הרדגה ןיפוליחל וא הרדגה

 .תערכמ תובישח ךכלו .(הריחבה לש תיפיצפסה היעבל

 : םיאשונ 3-ב תמייק וזכ תטלוב תוסחיתה

 .הדעוה תצלמה | *

 .הבסהה "

 .יונשל הענהה תדמו יונשה ינפב תודימעה תדמ .

 ןיבהל השקש בלה תמושת יתבסה הדעוה תוצלמה לע ןוידב ? הצלמה התיה םנמאה .ב

 תפדעהכ יטלחה ןפואב םשרפלו הדעוה ?אצממ לא וזכ השודקב סחייתהל רשפא דציכ

 דדמכ עבקנש םיוסמ םטירוגלאל רשקהב הנתנ הדעוה תצלמהש ןויכ תאז .סורוב

 .ונודג םה לרה םטירוגלאה לש ויתולבגמו ויתולעמל רשא .הפדעה

 הדעוה :היה הדעוה תדובעל ולש ושורפש לל רהבוה דרשמה ל"כנמ םע יתחישב

 שרפהה וליאו ינשה ינפ לע דחא בשחמ תיתוכיא הניחבמ ףידעהל אלש הפידעה

 םירחואמ םיבלשב ,בגא .דאמ יגיצר שרפה הזו רלוד ןוילמ 1/4-כ היה םירלודב

 היה ןוכימב םידבועה לש םרוערע תובקעב הטלחהה לע שדחמ םירוהרה לש רתוי

 ןוילמ 1/2 םיביצקתה ףגא ?"ע ל"כנמל אבוהש יפכ ,םיבשחמה 2 ןיב ריחמב שרפהה

 .(3 ףסומ ,'י הפסנ) רלוד
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 בוש .תלכרע וד תנסחייתה התיה התועמשמו התחלצה ייוכס ,הבסהה תיעבל םג .תבסהה

 לש ,םלשמ ןפואב תדענתמו תשרופמ הרהצה רסוהמנ תבסהה םרוג תא הגוש תגבתמ האצותכ

 לנפב תודלמעה תורוקמ לש הקיפסמ אל הבבהו ,דחא דצמ ,תכרעמה לש תיתורטמונ הידעל

 .לבש דצמ םהלש היצביטנמה רסנחו םידבועה לש יובשה

 םירטליפ ,הבסה ישדנח 9) םיבנשחה לכ םיכרעב הסיסב לעו תינכט תבסה לע םירבדמ הלא

 לע םירבדמ הלאנ ,(תינכות לכ תבסהל םוי 1/2,םיצבק תבסהל םירטליפ ,תוינכות תבסהל

 תלימורט רומאכ תויהל הכירצ.ףתיה הבסהה תיעבל תוסחייתהה .תויזיברו םייונש ןונער

 הצלמהבו הטלחהב יבקע תויהל ךירצ היה טלחוהשמ ךא .הדעונה תדובעלונ זרכמל הכילהל

 .תשדוחמ הבשחמ רואל התונשל וא הילא תיוולנה

 הבסההש םירטליפ תועצמאב ושעבש םיטעומ תונויסנ רואל ובשחש וילה ?ןאכ הרק המ

 ןורכזה תכורצת תבטקה לש ינכט רופש .היתובקעב המ רפשל רשפא וליפאו עוצבל תנתיג

 השק הבסההש םתעדב םיבתיא וראשנש הלאכ ויה .הצירה ןמז רופשו 680 'מע 'ב קרפ)

 .רקעב הדיח?לה תלהנה תא הנוה הז קלה ,התולע לומ היוצרה הרומתה איבת אל יאדובו

 םיססובמ ויה היתואצותו הבסהה ןמז ךשמ ,הבסהב ישוק ,בשחמ ןמז לש םיבושחה ןכל

 םייונש"ב הוולמ הגיא ,"ןובער"ב הוולמ הגלא עודיכ תינכט הבסה ,תינכט הבסה לע

 תסופת תניחבמ ,ינכט רופשל םיתעל האיבמ הפוסבו תממעשמו ,תינכט אלה "תניזיורבו

 .דובע תנריהמ וא ןורכז

 ,ףכה תא תוטהל ילוא התיה היושעש הדוקנה התיה הבסההו הדעוה ת"נד ןודבשכ ךדיאמ

 תועד ןוידה יפתתשמ םיעיבמ .םכסמה ןוידה בסב ,רקעב הביבסש הדוקנה התיה וז תוחפל

 תובשל היושע דבלב תינכט תויהל (תועדה לכל) רומאכ הדעונש וז הבסהש ךכ לע תוזמרמה

 אל םאש .ןנערל היושע ךפיהלו הרומח אל התויהב עלשוהל ,ךונחה דרשמב יתוהמה אשוננה

 םייונש דעב" (50 'מע 'ב קרפ) ל"נה םכסמה ןוידב ועמשוהש םייוטבה תועמשמ המ ןכ

 הדבועב" וא ?ןנכותמה םיבמזה חולב תויזיברו םייונש עצבל ןתיב םאה ךא "תויזיברו

 שי ,תורומח הבסה תולעב לשב ףסה לע ולספנ תומיוסמ תורבחנ זרכמ םסרלפ דרשמהש

 דעב .תורומח יתלבכ םיבשחמה 2 לש הבסהה תויעב ואר דרשמהו הדעוה ירבחש ךכל החכוה

 תורומח ןה הבסהה תויעב ?וז הצלמה שרפל רשפא ךיא - הריתס ןאכ שי ."הבסהו ןונער

 ילהבמו הדעוה לש ר"ויה םג ?עצומה םינמזה חולב ?דציכ ,"הבסהו ןונער דעב" ?אל וא

 ךות ?יתמ .מ.ב.יב ןונער דעב ךא הבסהה ןינעמ גייתסמ" אוהש עידומ ןוכימה תדיחי

 הדוקנ םאה .ספות וניא עצומה םינמזה חול הזכ הרקמב םג .מ.ב.יל תיבכט הבסה ידכ

 ?םייונש אלל בסהל םיצורש ,תרהצומה תויגידמל תדגונמ הניא םאה ,ןובשהב האבוה וז
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 וב הבסהה תיעבש יליבטפמוק בשחמ ףידעבנ היעב הנתמ הבסההש שגדנה "הרלחבל םילוקש''ב

 תתיהש תורמל תוינכנת לש תינולער הבסה לע רבודמ אלש שגדוה ."וברנבע" הלק היהת

 ןיאש שגדומ ,זרכמה תושירדב םג .לשמל תרוכשמה ךרעמ לש ןובכת הרל ךרוצב הרכה

 ךכו רורב היה ךרדה לכ ךרואל רמולכ .(ט ,1 ףיעס ,'ג חפסנ) תיגויער הבסהב ןינע

 תועצמאבו תיטמוטוא ,אלא תיבניער הבסה םישוע אלש - הבסהה תולע יבושח ושענ םנמא

 :תטלחהה תארקל ל"גה םכסמה ןוידב םיאצומ ובא המ .ךכל םידעוימה םיינכט םילכ

 תווצה ןונער לש דוסי שי ךדלאמ םלוא "הבסהה תלאשב .מ.ב.יל לנדג ןונרתי שי"

 הזכ הרקמב הבסה .שדח בשחמ תועצמאב הבסה השעת םא תוינכותה לע םישדוחמ תולכתסהנ

 .ליעוהל היושע

 טלחהב וז .הלעמל תערגמו היעבמ תכפוה הבסהה .תרהצומה תויגלדמל תודגננמ תנרהצה

 ריחמו עוצבל םינמזה הול ןובשחב תאז תהקל של זא ךא - הבובג השיג תניהל הלוכי

 הארנגכ וז התיה עצומה םינמזה חנלב ונלש הרקמב .הנממ תקפומה תלעותה דצב ,הבסהה

 .תלרשפא יתלב המישמ

 ךרע לש קר אלו ,ךרע לש תועמשמ שי עדימ ךרעמ תמקהלו דוסימל דע ךרואה ןמזה ךשמל

 היושעה תלעותהמ עבונה ךרעה דצב .םיריחתמב ,הבסהל דויצו םדא חכ תלפכממ עבונה יפסכ

 העבקל שיש תוינידמה םוהתל תכייתשמה הדוקב ?הוז .תרפושמ עדימ תכרעממ תקפומ תויהל

 תוסחייתה התיה .ןנד הרקמב אוה ךכ אלו ,העבקנש העיבקל םאתהב הילא סחייתהלנ שארמ

 בוש (םלוסמ לקשמבו) דוקנל םינייפאמה רתי ןיב הבסהה תלילכב המייתסנש שארמ

 : הבסהה יישקמ םלעתמ לנניא" :ל"כנמה םכסמ זאו .אשובל תיבקע אל תנסהייתהה

 .08 -ל208 -מ רובעל ךירצ הרקמ לכב (1

 .ןוכימה תדובע רופשל הבושתה הגה הבסההו יובשו ןנבער תוביחמ תומייקה תנינכותה (2

 ." סורוב הנקסמה ןאכמ (3

 לוגשל הענהה תדמו לוגשה יגפב תודימעה תדמ

 .םיינכטה היאנתו הלטבלהל קר התיה ,תלכרע וד התויהל טרפ ,הבסהה תיעבל תוסחייתהה

 תדמו עצבל תלנכטה תורשפאל רשקהב קר ןויצ לבק הריהבל םטלרוגלאב הבסהה ןייפאמ

 לונשה ?גפב הקזה תודימע רוציל יוכסהמ תומלעתה ,וז הדוקנב התיה .תינכטה תונליעיה

 לעוריא ולה עורלאה חתפב רבכש הדבועה יתנייצ .יונשה עצבל םידמעמה םיטרפה י''ע

 האצותכ "תושבי"ל וכפה הלא םייא ךא .עוריאל עקרהמ האצותכ ?ונשה יגפב תודימע

 ,רתו? תמייק התלה אל ,הליהתב תמייק תתיהש יוגשל הענהה .הבסהה תיעבל תוסחייתהמ

 אוה םא וליפא ,יונש לבקל ןכומ גביא טרפהש רבכ ןיוצ ,וננוכ תגש יונשהש ןויכ

 .םייגולוכיספה ויכרצמ תומלעתה ךכ ךות היהת םא ,תיביטקיבואו תילגויצר הניחבמ ףידע



 .ה
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 .ינבנשה יבפב תנדימעלנ ףסנב ששחל םרג הבסהה ךילנת וילא ןונכה רבדב העידיה רסנח

 .ןוכימל הדיחיה יעוצב לע תילילש תכרעהל זמר אוה ןווכה ינבשש השגרהה םג ךכ

 ךכל ףסונב רשאכ ,םילצע םעבטמ םדא יגבו ץמאמ שרוד תושדח םיכרד דנמלש הדבועה

 דחפה ,הבסהה תפוקתב דחוימב עקשומה ברה ץמאמה רובע וצופי םידבונעהש ןוחטב ןיא

 הבסההש ששחה ,הל ומיכסה אלו - םהילע התפכנ הבסההש הדבועה ןולשכמ עדומ יתלבה

 הלא םימרוג .ינבשל תודגבתה תרצול הלהבהה לש היצלופיבמ תורטמל האב תשרדנה

 .הבסהה תיעבל רשקהב יוגשה יבפב תודימעה תרבגהל ולעפ םיפסננו

 לבוגראה חותפל םיגכומ ןוגראה לרבח םא איה רנרבל הבושח הדוקנש ןענט 1] סינב

 םידיהיה תיברמ לש הענהה ,הז עוריאבש קפס ןיא .ותארקל היצטנלרנא םהל שי םאהו

 תפלחהל העבה התלהש דועב ,ליעל ואבנהש םימעטהמ הבסהה דגנכ התטב ןוכלמה תדיהיב

 .בשחמה

 ם ו כ ס

 .םייתימאה םידעלה אל םג ךכו ,תויתימאה תויעבה ורדגוה אלנ והוז אלש יל הארב

 ואר םתרכהב וליפא וא עצומ תתב ,םהילא סחייתהל ילמרופ ןניסב םג השענ אל

 ,עדלמה תכרעמל רשקהב ןוגראב תומייק ויהש תויעבה תא םינוידבו ךילהתב םיפתתשמה

 לונשה לנפב תודלמעל ,היעבל םיפתושה ןיב רוכנל ,הררשש תיגולנכיספה הריואל

 תודגנתהה יסיכש תויתלמאה תויעבה נהוז אל .ועצבל הענהה רסנחלו יחכננה ונווכב

 .םנותבאל רזע ילכו םמניקל רוטקלדניא תווהל םיכירצ ויה םינושארה

 הכפהמ .היעבה רותפת איה קרו הכפהמש םהירבדב יוטב תתל ונווכתה ךכלו ובשחש ויה

 ?ןכתי םנמאה .היעבה רותפת תוינכותה תניהבמ תינויערו תידולצ ,תישיא ,תיגוגרא

 :לל ורמאש םינש ולה יתנייארש םלשבאה ןיב ?הלא תויעב רנתפל תלגוסמ הכפהמ

 וא הכלהכ עצבתמ היה ךילהתה זאו הדיחיה תלהנה תא תכרעמהמ אלצנהל היה ןורתפה

 ."בוזעת ןוכלמה תדיח* לש תילוהנה תרמצהש ךכל םורגל ליכשה אל ל"כבמה" םגושלכ

 ."םלראשנ ולה םישנאה .מ.ב,י בשחמ לע םלטילחמ ויה ול" :ךכ אטבתהש רחא וא

 תצנבקל הרשקנ תיגוכימה החלצהה לא .היעבה תא ןוגראה וא הביבסה הארנכ התאר ןכב

 .דויצה לע "ורבגתה" םישבאה לע "רבגתהל" םוקמב ,ךכ םנמא םא ךא ,םלשנא

 שרפ אל ,תועצהב ןולמדה האר ,טבלתה ל"כנמה .הכורא תוטבלתה ירחא הלבקתב הטלחהה

 ךכ ובתכנ אל םירבדה .מ.ב.* ?בשחמ לש תליתוכלא הניחבמ הרורב הפדעהכ הדעוה יאצממ

 הדיחיה ךרדה וזש הבשחמל ותוא איבמ הדעוה תוצלמה חותנש תורמל ךכ ורמאנ אל םגו

 רחאלש רקעבו לעופב התיהש יפכ הפיקמ הכ הביא םידבועה לש םתודגנתהש חלבה .םשרפל

 .םלעתש דע תחפת תשרנפמה הטלחהה תלבק
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 : תויעב לתשל עדונמ הלה

 .ריחמה 1

 תצעימ הדעושכ % ןוילמ 1/4-ב רקיה הזוח לע המיתחמ ,תירובצה תרוקבה (2

 .זרכמב התכז ןיכמת תרבחש ךכ לע דחא הפ הצילממ הנהש תבתוכ

 :תסנכה לש ךונתה תדעוו הנידמה רקבמ תכרבל הכוז היה אל קפס לכ אלל

 תכירעב םילבוקמ םיילהנמ םיללכ יפל בשחמה תפלחהל לעפ תוברתהו ךונתה דרשמ"

 ותריחב לע הטלחהו יבמופ זרכמ לש ךרדב התשענ בשחמה תשיכר .ןיבוט תושיכר

 תוברתהו ךונחה תדעו םג .ךכ םשל הבכרוהש םיחמומ תדעו לש תעד תווח לע הססבתה

 לע דרשמה דצמ תינדפקה הרימשה תא הנייצ 74 רבמבונב הז אשונב הבדש תסבכה לש

 תלבקו זרכמה ,ןתמו אשמה ,השיכרה תארקל רורבה יבלש לכב םילבוקמה םיכילהה

 [ג9] ."שדחה בשחמה תשיכר לע הטלחהה

 םוכסב לוזלזב ינומלשאת לאו היעבה לש םיילוש םיטבלהל תילמרופ תוסחייתה בוש

 .דאמ רקי היה ןינעהש וחיכוה יאדוב תואצותה ךא .הז ףסכ

 ללוכה 33 ןילסו'ג חסוב תולע בושח ךרענ ולש הארנ ?השעמ רחאל המכה וז םאה

 ךות ,םיילאלר םדא חכו םינמז יבושח ךות ,תכרעמה תלעפהל דע תוללוכ תואצוה

 ילנא ויה ,תלנוגראה תוגהנתהה םוחתל תוסחייתה ךותו תלעותה תיעבל תוסחייתה

 .הפדעהל עבקנש םטירוגלאל וליפא תורחא תואצות תולבקתמ

 ותשירפ םע ,היזיבלטל ןתינש ןויארב טנרגא ר"ד טפושה לרבדמ שיקהל םא ךא

 בלשב ,התיה אל .תילאירטסינימה תולרחאה ןינעב ,ןוילעה ןידה תיב תואישגמ

 .הדעוה הנתנש וזמ הכופה הצלמה לבקל תורשפא הזה יפוסה

 ולשכה ןכיה .5

 .ןוכימה ידבוע תורטפתהב תשעורה ותוצצופתהו ךילהתה םולס תא תוארל לבוקמ .א

 : םילרקע םיבלש לנש ולה ללוכה ךילהתב

 .הטלחההו הריחבה 1

 .תומעה ןאכמו הטלחההו תונקסמה ,תוצלמהה תלבק לא (2

 בלשבש קפס ןיא ?הפלחהה עוצבב ןולשכ קר וא ,הטלחהבו הריהבב ןולשכ הלה םגמאה

 ךילהתל שגדהבו רקעב אוה הז עוריא תותבב ונינע ךא ,ןולשכ היה הפלחהה עוצב

 המ ?ךכל םרג המ .םינפ החלצהה הריאה אל ןאכ םגש הארנ .הטלחהה תלבקו הריחבה

 ?ולעפש םינתשמה ויה
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 תוצובק 8-ב עדימ תוכרעמ תחלצהל םיטנוולרה םינתשמה וזכר 23 בגש רוד ןיע
 :ןה הלא תוצובק.ילוהנה עדימה תוכרעמ יטביה לכ תא תוסכמה ,םינתשמ לש תוירקע

 .עדימה תכרעמ תלעופ הב הביבסה -

 .עדימה תכרעמ תורטמ -

 .עדלמה תכרעמ טקיורפ -

 .עדלמה תכרעמ הנבמ -

 .הלהנהה תוירחא -

 .םיעצבמ -

 .םישמתשמ -

 .םייתצובק ןיב םיסחי -

 ח ,ב ,ג ,א :ןה הרלחבה ךילהתב דקוממה עוריאה אשונל הברה תוכישה תולעב תוצובקה

 התיהש םכותמ הלא ןויצ ךות ,תויטנוולרה תוצובקב םינתשמה תריקס ךרד םכסא .'ה-ו

 הריחבה ךילהתב תדקמתמ ?נא רשאכ ךילהתב בלש הזלא לעו ונלש עוריאב העפשה םהל

 .הל עקרהו



 ו תמכסמ םינחשמ תאלבט ב

 הנתשמ / םינתשמ תצובק

 תכרעמ תלעופ הכ הביב

 ןוגראה הנבמו לדוג

 ןמזה תרגסמ

 ןוגראה תורגב

 םיינוגרא םיכאשמ

 יגולוכיספ םילקא

 ךוגראב תודמעו תויצפסנוק ,תושיפה

 עדימה תכרעמל רשקהב

 תויעבה יפוא

 דחוימ ינוגרא בצמ

 עדימה תכרעמ ידעי

 ערימה תכרעמ ירעי

 עדימה תכרעמ תורטמ

 היגטרטסא חותפ

 תכרעמה עוצבל ןוגראה חשיג

 סיריקית

 תויופירע

 היצטנמוקוד

 רבסה - םרוגה

 םייקתמ אוהש יפכ ותכיבסו ןוגראה בצמ

 .עדימה תכרעמ עוצב ךשמבו ינפל

 ערימ תכרעמ תחלצה אבנמ וניא ןוגראה לדוג

 וניא אוה םג ,יזוכר וא ירוזיב - הנבמ

 .עדימ תכרעמ תחלצה אבנמ

 ןולשכ < = רצק תונגראתה ןמז

 ותלוכי המאתהב הלדג רגוב ןוגראהש לככ

 .עדימ תכרעמ םשיל

 החלצה | = םיינוגרא םיבאשמ יר לש םתוגיטנ

 המאתתב תילצי מ"מ םושי - תוילאיר תויפיצ
 לובגכ היצביטומה םוחתכ תונבנה תויפיצל

 .ןוילע לוכגכ תואיצמהו ןוהחת

 םימודק םיגשומ סויק יא - תויבויח תודמע

 .תויתימא תויפיצ תינב לע םילקמ

 תוינבמ רתוי תויעבהש לככ

 ומכל תונתנ

 ססוכמ

8 | 
 הניא הטלחהו דימה

 תיביטיאוטניא

 החלצה <= ףלואמ אלו שימג | ןמזה

 גישנ סרא חב

 גישנ יגולונכט לוהנ

 הגישנ םיבטהמ תיגולונכט

 ,היתורטמ תא ןוגראה תרדגה

 תכרעמ לש היגטרטסאהו תויפידעה ,הינכתו

 הידיקפת ,הירעי

 .עדימה

| 

 1 .עדימ הכרעמ החלצהל םימרות םיפרופמ םירדע'

 .עדימ תכרעמ תחלצהל תומרות תושרופמ תורטמ

 תמרות סיילועפה םידעי לש תשרופמ הרדגה

 .עדימ תכרעמ תחלצהל

 ךווכ ןיב המאתה לדגתש לככ - הפיקת ןווְכ

 .החלצה < = ןוגראה בצמו הפיקתה

 תיצרגטניאה חגרדש לככ < היצרג גרד

 םינתשמלו תטלטה היגולונכטל המיאתמ הצמואש

 .החלצה < = םיילכלכה

 רתוי םילודג ןולשכ ייוכס - תויצולְח

 (ךולשכה תולעו תויצולחה תולע)

 םה עדימה תכרעמ תחלצהל םימרותה םימושי

 סאו הרישי םא ןוגראל תלעות םיאיבמה הלא

 .הרישי יחלב

 םיילכלכ םיטביה

 םייתוכיא " 

 :םיירסומ סיטביה

 ןוגראה לש םינוירטירקה םע םייבקע

 לש תויזכרמה תויעבל םינעוממה םימושי

 .ןוגראה

 ךוגראה לפ סוכחתה תדמלו תמרל םימאתמ

 םיטקיורפ תריחכל המיאתמ תויופידע םויק

 .ם"מ החלצה המאתהב הלידגמ

 .עדימה תוכרעמ ירעי לש ילמרופו בלשמ דועת

 ךייש אל
 | *ךילהתל

 עסר

 העפשה

 תוינידמ

 ןורנה עוריאה לע

 הטלחה | חותנ ]
 זרכמ לע| סמוע

. . 

* * 

. 

* * 

. * 

* 

. 

* 
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. 

* 
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 הבסה הטלחה הדעו



 הבתשמ / םינתשמ תצובק

 עדימה תכרעמ טקיורפ

 תכרעמהמ תושירדה

 םיינוגרא םיררסה

 טקיורפה עוצבל ןוגראה י"ע םישענה

 ערימ תכרעמ טקיורפב טיבלש

 טרודה בכרמ הותפ לש האצות איה מ'מ

 תוזפ 10-מ רהוי תוהוזמ .ןיקת לוהנ

 .תוילאיבירט אל 'וכו חותפ לש

 עוצב ןיב הזטניס י"ע גצוי הנתשמה
 ןולשכו החלצהש ןויכ .תילוהנ הרקבל

 הרקב תוליעיב הנתומ עוצב ךילהה

 .תילוהנ

 תולב הדימע יא :םיתעל סה תונולשכה

 ביצקתב,םינמז

 תויצקפיצפסב,ןותנ

 .תונותנ

 הלהנהה הוירחא

 תוברועמ תת לש המויקל חועצומה חוביסה

 :הכימחב

 ל"ע בשחמה יתורשמ תלעות תקפה יא .א

 תכרעה יא האצותכו ריכבה גרדה

 .בשחמב שומשה

 הלהנהה לש תוטלחה חלבקב יסגר לופט .כ
 .הריכבה

 תוברועמל הלהנההמ תשרדבה ןמזה תומכ .ג

 ףס תא תולעהל היושע וז תולע

 .הליעי םוברועמל השורדה היצביטומה

 ןוגראה לש ותורשל חרבוע תכרעמ חינהל ורועי

 םיטביהה ואבו* .םיבר ויטביהש בכרמ ךילהת

 .תינורקע םתובישחש

 תשרופמו תמלשמ תושירדה תרדגהש לכב

 .מ"מ תחלצה לדגת

 ןוגראה יכרצל תמאתמ תושירד תרדגה

 הולצה < = תימונוטוא עדימ חכרעמ

 תלבקמה הקלחמל תופיפכ אלו הנאמצע הנווכה)

 .(יזכרמ תורש

 .תחלצה -< = תילמיטפוא זוכר תגרד

 תכרעמל הברקבו ליבקמבנ דקפתמ ןוגראהש לככב

 תחלצה < = תחתופמה

 .הלועפ ףוחש לש הנבמ :רמולכ

 .תחלצה < = ההובג התמרש יוגה הדעו

 .החלצה < = ןוכימה תווצ ףותש

 ןונכתל תרגסמכ ,ףחללוכ היגטרטסא ןתמכ רדגמ

 .ךורא תוטל הטישה

 |החלצה < =< םוטיה הטסל םיפופכ תוכרעמ יחתנמ

 עוהפ רתוי לודג ןוגראהש לככ ,ינוציה ץועי

 תורכה לש תורשו םיצעויב שומשהש הארנ תוחפ

 .טקיורפה תחלצהל ליכוי ץועי

 בלשמ הרקב רוזחמ עוצב

 תחלצה < =

 הדומצ הרקב תמר

 טקיורפב םיבלפ

 תרָקב עוצב

 י|ווכרעו םייונש ןונער ןונכת

 תויעב יוהז *

 םינוכסה חכרעה * טקיורפה הריחב
 .טקיורפב .ונומזתו

 טקיורפה לוהנ

 הניתב ינש ןויע תכרעמ חותנ
 תויצקיפיצפס תחכוהו
 .בוצעה לש

 ,תומדקתה תניחב תכרעמ תונכת
 ןתוניקת תכרעה ,השיטנ

 הנקתהו עוצב
 הלעפה
 תקזחהו הכימת

 לע הרקבו הכרעה
 .םיבשחמ זכרמ תוליעי

 תמרות הניא תטקננה הריחכה תיגטרטסא

 .ןולשכל וא תחלצהל

 רתונכתה ץמאמה לרגיש לכב חונכתה תומכ

 .ןולשכ < * שרדנה

 יוכסה בר ,רתוי תינבמ היצקילפאהש לככ

 .תונכומ תוינכותב שמתשהל

 הריכב תלהנה ןיב קודה רשקש חינהל לבוקמ

 תווהמו תמרוח עדימ תכרעמ תלהנהו ןוגרא לש

 םרותכ ןחכוה קותנ ךפיהלו .החלצהל סיסב

 .תכרעמה לש םילר םיעוצבל

 קלח תחיקל :ןילמוג ירשק יגוס

 המכסה

 ןומא
 הכרעה

 תוברועמ

 הרומח

 הנבה

 תויתפכיא

 עקר גורד

 (םילק היה)*

 ךודבה עוריאה לע  העפטה
 הטלחה | חותנ

 6 לי | זרבמ לע סמוע הטלחה הד) תוינידמ
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 הבסה



 ןודנה עוריאה לע העפשה
 רבסה - רוגה הנתשמ / םינתשמ תצובק

 הבסה הטלחה | הדעו | [רָבַמ לע | סמוע על ךילהתל הבסה הטלחה | הד תוינידמ קר גורד הטלחה | חוהנ ךייָש אל

1-- 
 - - . 5 1 ,תילהנמ המכסה ןילמוג ירשק לש ההובג המר תוכמס תוירחא יסחי

 .תתלצה < < הכרעהו הנבה ,תוברועמ

 .מ"מ לש היוצר הנווכהו םייוצר תוידדה יםחי

 . / 5 ריכבה ילוהנה גרדל הברק ,הגרד תילהנמ תוירחא תמר

 דיקפתה לעבל תחחמ תוגרד 2-מ הטמל אלו

 .עדימה תכרעמ תתרשמ ותוא יפיצפסה

 - * * א א 2 הלהנהה לש הרצמ שדקומה ןמזה תומכ תויצקנופ

 .החלצה = הריכבה

 * . / תורטמ חעיבק

 . * טקיורפה תורטמ תכרעה

 . * םיינוגרא םירדסה לע הטלחה
 .תוינידמ עוצבל

 . * ותגשה ךילהתו עדימה תרדגה

 ןונכת תויוכמס הלצאה

 4 - . דועתו תרושקח

 א * םיעוצב תרוקב

 תלהנה תוברועמו םישורד םירושכ םויק םירושכ - תלוכי

 .היצודורפוק םנה

 . * סירושכ םויקב תינתומ מ"מ לוהנ תחלצה

 תויצקנופ לש תוצובק המכ ןוגראב תומייק םייתצובק ךיב םיסחי

 םיכרדכ םהיניב היצקארטניא יפל תולעופה

 ירשקב ןוידה .עדימה חכרעמל רשקהב תונוש

 ןילמוג ירשק תוצובק לש תוגוז ןיב ןילמוג

 ,ףותש ,תויתצובק ןיב תרושקת לש ןבנומב

 .המאתהו הרקב תודמע תומע

 ןילמוג ירשק

 א "החלצה << = םישמתשמה תועצהל ההובג תוחיתפ םיטמתשמ -  הריכב הלהנה

 א - * . 1 הלהנהה לש תדסוממ הרקב תכרעמ תמייקש לככ םיעצבמ -  הריכב הלהנה

 .החלצה -< = מ"מ תווצ תא

 . * * * , הלהנהה ןיב רתוי הבוט תרושקת תמייקש לככ

 .החלצה < = ןוכימה תווצו הריכבה

 א * ₪ ההובג תוברועמ <-- < תרושקת םויק .ףותש םיעצבמ - םישמתשמ

 ,החלצה -

 * . תמר -2 = הכומנ טקילפנוק תמר םויק

 .תהובג תוברועמ

 א תמר < = םישמתשמ לש ההובג תוברועמ תמר

 םיעצבמו םישמתשמ ןיב הובג הלועפ ףותש

 .החלצה < =

 . . * - 5 1 הלועפ ףותש לע הריכבה הלהנהה לש הרימש ןוכ*מ תווצ ףותש < הויכב הלהנה

 .החלצה <- = ןוכימה תווצ םע קורה

 א א 2 תווצו םישמתשמה ןיב קודה ףותש םיקש לככ ןוכימ חווצ ףותש םישמתשמ

 .החלצהה ייוכס םילודג ןוכזמה

 א ךוזיהו תומיאהמ הדובע תוארוה .תונימא 5/ק בשחמה תדובע היולת םהב םייובוע

 .וז הצובק תדובע ורפשי םיאתמ רזוח

 5 .תומע<.= הצוכק ישנא לש הכומנ המר .תומע

 .המואמ ןייוצמ אל ,עיפשה אל ןיבל < ןיוצמ ,יטנוולר אל ןיב הנוובה
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 םג ןולשכ היתש הנקסמה תרבתסמ םגרדל ינויסבו האבוהש םינתשמה תריקס ךנתמ (1

 : לש טבלה תודוקב יתשמ תאז ןתחבב ?ןנלשכֶה דקוממ ןכיה .הריחבה ךילהתב

 .ךילהתה

 .םילעופה םינתשמה

 בילהתה 0

 ןושאר בלשב ןולשכה .אלה הגה רמולו עיבצהל לכונ הילע תחתא הדוקב ןיא

 תאז תצמתל ןתינ םא) םילירקע םידקנמ 3-ב זכרתמ הטלחההנ הריחבה לש הז

 .יבשמ דחאנ (דבלב םהבש םיירקעה לע עיבצהלו

 .עוריאל עקרה 1.

 .תויתלמאה תויעבה יותזו תורטמו םידעי תרדגה - תוניגידמ

 .הבסהה תיעבל תוסחייתה

 .תילמרופ תוסחייתה (א

 :תינוגרא תוגהנתה ,תולע) םירושקה םיטביהה לש דבלב תיקלה היאר (ב

 .('וכו יובש ינפב תודימע

 .תיכרע וד תוסחייתה (ג

 וגרדל ןתינ ילוא ךא ,בושח דקומ תוארל רשפא הדעוה תוצלמהל שורפב םג

 .ותובישחב ינשכ

 .(תוצלמהה שורפו יטרואיתה לדומה ,תולקשמ :ולנכתו לדומה)

 םיעלפשמה םינתשמה (ב)

 .עוריאה לע םתעפשה תדמ יפל םינתשמה גורד

 םיבתשמ של? םלנתשמה תוצובקמ תחא לכב .קיודמ גורד עובקל דאמ השק ןאכ םג

 רוציל יתיסינ תאז םע .ההובג התיה עורלאה לע הרמוחל םתעפשה תגרדש

 .ןבומכ תיביטקיבוס ,םמכסלו םהיגלב תמיוסמ היצאיצנרפיד

 -:ב םירושקה הלא ויה םיטננלמודה םלנתשמה 1.

 , .(הבסה ,לדומ) תורטמו םידעי לש תרדגמו תשרופמ העיבק יא (א

 .עדלמ תוכרעמל רשקהב תויצפסנוק.תודמע ,יגולוכיספ םילקא (ב

 םיעצבמל הלהנהה ןיב תוכמס - תוירחא יסחיכ םא .ןילמוג לרשק (ג

 .הלא תוצובק 2 ןיב םייתצובק ןיב םיסחיכ םאו
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 .הברקבו ליבקמב דוקפת (ד

 .(עדימה תכרעמ ידעיב ןהו טקיורפה לוהנב ןה) .תטקננה היגטרטסאה (ה

 -:ל הרושק הינשה הצובקה .2

 .(םדוקה בשחמה תטילקב) הביבסה תורגב (א

 .םישמתשמ - םיעצבמ לסחיל (ב

 .דומצנ קודה הרקב רוזחמ (ג

 ,הלהנהה דצמ שדקומ ןמזו םידיקפת תכרעמ (ד

 -: התעפשה תגרדב תישילשה הֶצובְקה .3

 .תילהנמ תוירחא תמר (א

 .תויופידע (ב

 .םידעי דועת (ג

 .דחוימ לגוגרא בצמו תויעבה יפוא (ד

 .דולצה תריחהב תיגטרטסא (ה

 ? ןולשכלו תואצותל תופצל הלה ןתינ םאה

 המ עודמ ."דחא הפ הצלמה" התיה אל ?אדוב ןכ אל םאש תועדה תוקולח יאדנב ןאכ

 ןוגראו ןונכת םאה ?הבסהב הפי הלע אל םילמורטה םייוסנה תעב כ"כ חלצומ הלהש

 םלרחהא םינתשמ וא תוינכותה תרכהו עדל* ?הסממ האצותכ םאה ?לינקל היה הבסהה

 ?תלנוגראה תוגהנתהב םירושקה

 ךותמ ?החלצהל יוכס היה םאהו ?תויפלצה וססב המ לע הנה תלאשנה תיזכרמה הלאשה

 היצבלטומהו יונשה ?בפב תודלמעה תורוקמ תדלמל ,םינתשמה תריקסו עוריאה חותב

 םייוכס ךכל ויה אלש הארנ ,ןוגראב תובושה תוצובקה ןיב םיסחיה רואל יננשל

 ןוגראב תומעל םיליבומכ םיעצומהו םיירשפאה םיבצמה לכ טעמכ .ללכב םא ,םיבר

 ךשמב ובחרתהו עוריאל עקרכ רבכ םימייק ויה תודגנתה ייא .ןאכ םימייק ויה

 לונשל םידגנתמכ תורפסב םיניוצמה תוחוכה תיברמש ךכ ידכ דע ,הריחבה עוריא

 .תלנוגראה המרב םאו טרפה תמרב םא ,העבהל םימרוגה םג ורסח םג ךכ .םימייק ויה

 רבכ ?תעדל יונשה וז תואלצמבו תמיוסמ תואיצמ התיה הטלתהה תלבק לש הז בלשב

 תודימעל רוקמ םיוהמה םימרוג קיפסמ ולה הז בלשב רבכ .חילצהל היה לוכי אל

 הקימעה קר התשענש הלועפ לכ .ןוכלמה תדיהי דצמ הטעומ היצביטומו יובשה יגפב

 (הלהנהה לש) תוברועמהש אלא ,םדוק ךילהתה רוצעל ךירצ היה .תודימעה הדדחו

 .םתוהזל ידכ הקיפסמ התיה אל
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 לונש תחלצה ךא ,ולבפב תודימעו תודגבתה ררנג יובש לכש הדבנעב הבד תנרפסה

 ןחבאל ידכ םינושארה תודגנתהה יבציבב רזעהל ןוגראה תתלצהב תינתומ ינגגרא

 ,םתלשארב תודגנתהה יסיכ ורתוא אל - ןאכ .םהב לפטלו היעבה לדקומ רתאלו

 לש םתונוכב רסנח םושמ היעב תמייק לובשל תודגבתהה לוהזב .הלאככ והוז אלו

 םיבועטב שומש י"ע כ"דב תגצנמ תודגבתהה .םתודגנתה תדבוע לע זלרכהל םיטרפה

 תקידבמ ענמהל ?דכ הלובת תודגבתהל הבלסה .םיפקת םילנכט םיבועטכ םיארבה

 תחתמש תונלועו דהפ תושגר תווסהל אב םילנכט םינועטב שומשה .תיתימאה הביסה

 םידלמעה תנחוכה רוקמב לפונט אלו ,תויעבה והוז אל ,ךכש ןולכ .חטשה ינפל

 - השעבש המ לכ ךפיהל .יונשל העבהה תרבגהל רבד השעב אל ,עמשמ ,יובשה ינפב

 ל"כנמה תחנהל םג ,ןכל .לונשה ינפב תודימעה תאו היצבלטומה רסוח תא ריבגה

 .דוסל היה אל תחפת םלדבועה תנדגבנתהש

 ,החלצה יא ןאכ התיהש ךכל םיעדומ ולה תירנקמה הדיחלה ישבא ןיבמ םיניאנרמה

 ךא םירבד המכב רלוקה תא ולת םה .םהמע םהימעטו םייספא ולה החלצהה יינכסשו

 ונילה" .םהל תלארנה ךרדבו הרוצב הלהנהה תוברועמל םורגל םתלוכי רסוחב רקעב

 ראשנ םא םגש ונעדל לכ ונבזע" ."סנרוב בשחמ םע םג ךכו .מ.ב.? בשחמ םע ןנלשכ

 : ןולשכהש םהלש המכסה ןאכ שי  ."תלופמ רצות

 .םהב אלא ,דויצב וביא (א)

 הלה (לאדוב תומעה ףוסב) וגממ עמתשמה לכ לע םרוערע םילבקמ ויה םא םג (ב)

 .ןולשכ

 2בכט טקיורפ לאכ בשחמה תריחבל תוסחייתהה התיה ל"נה עוריאב וא ךילהתב

 ללוהלנ טקיורפ הנה בשחמ תריחבש הדבועהמ תומלעתה התיה .אדירג ילמרופו

 התיה ילוא וא .תערכמ תינוגראה תוגהנתהה לע ותעפשהו ,לנכטכ תוחפל ל?גוגראונ

 ךכל םיעדומ ויה טילחמכ ל"כנמהו םלצילממה רובצ ןכש תיקלחו הפיקע תוסחייתה

 וכלרעה אל ג לרבדכ ךא ,םיפתושה ןיב םייקה רוכנבו ןילמוגה יסתיב היעב תמייקש

 רבכ ?תרמאש יפכ ."הכפהמ"ה םע ו?לאמ אוב? ןורתפהש התיה ההנהה ךא .יוארכ םתנא

 הבושתבש ךכ .דולצה לע "ורבגתה" רוכינה תריוא .לע "רבגתה"ל םוקמב ( 92'מע)

 תווצב תלנוגראה תוגהנתהה לעדמ שלאש הארנב ,חילצי יובשהש יוכס הלה םא הלאטל

 .ותועמשמ אולמב גל םיעדומ ולה אל םייק הלה אל הזכ טקילפנוק ךא .ורשאמ היה אל

 .תושק תלנוגראה תוגהנתהה לע תועפשה י"ע תומרגנהו תויושעה תויעבהש הגקסמה

 ךכמ האצותכ חילצהל יוכסה .היגולונכטה י"ע תומרגבה הלאמ ןורתפל תושק ףא

 .לספא רקעב
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 תנ בג ק ס מ 3

 .עקרכ םייקה בצמל תוסחייתהנ הריחב תיגטרטסא ,תוילמרופ :תנסחייתהה תודוקנב

 (א)

 (ב)

 (ג)

 תנילמרופ

 ךילהתש רבתסמכ אלא .וינכתב אל ךא תינבמ הניחבמ ילמרופ ךילהת ונאצמ

 םלטבלה יבגל הנה תוילמרופהשכ רקעב .החלצהל הבורע וניא ילמרופ

 .הלעבה לש םיילוש

 םיניפאמ ,תורחת ,םייזכרמ םיביכרמ 5 הללכ ונינפלש הריחב תיגטרטסא

 תויוגייתסהה ועבוה לדומה ?גתשמל תשרנפמה תוסחייתהב .תולע ,םהיתולקשמנ

 : ונאצמ תאז תנרמל ךא תוישעמהו תויטרואיתה

 .תעדה לע לבקתמ היה ליהמתה .1

 .ךירצש לפכ אל ךא ,"טעמכ" לבוקמכ הבשוח תולעה .2

 םילבוקמה הלאל םימאתמ יתוכיאה דמימה תריקסל ועבקנש םינוירטלרקה .3

 .(םאתמה תקידבב ךונהה דרשמ תלילכ רחאל תאז) ?תלשממה רזגמב

 .תולבוקמ תועיבקמו הדובע ילהונמ תומישרמ תולטס ןיא ,רוצקב

 לתלשממה רזגמב ללוכ ןפואב תלבוקמ הריחב תיגטרטסאב הטיקנ םג -:הנקסמ

 תיגטרטסאש [28] בגש ר"דו רוד ןיע ר"ד ירבדב וגאצמ .החלצה החיטבמ הניא

 -  .ןולשכל וא החלצהל תמרות הניא תטקננה הריחב

 םירליכמ םיטילחמה םא הנה הלאשה ,ונושלכ הז טפשמ חיכומ וניא ןודנה עוריאה

 לש רתול הקומע הנבה ןיאשכ ךא .היתולבגמו היתולעמ לע הריחבה תיגטרטסא תא

 תיגטרטסא םא קר אל הנה הלאשה .הב רהזהל שי הריחבל הטקנבש השיגה תועמשמ

 .םימאות םינכתב הולמ אלא העלפשמ הטקננש הריחבה

 עוריאל עקרכ םייק בצמ

 הז ןינעב ןיא .ןוגראל רשקהב אלא קירה ללחב תודקפתמ ןניא עדימ תנכרעמ

 תונחלוש" ןיא הרקמ לכב .ןוגראל המאתהמ תיטרואית הטלחה דדנבל תורשפא

 .בשחמ תדיחי רבכ תמליק רשאכ דחולימב "םייקנ

 ךות רמולכ ,וזככ העצבל שיו טקיורפ לש תומישל רקח ןיאמ איה הריחבה

 םה ינוגראו יגכט ,ילכלכ תויליביזיפ חותנ" :רקסה יטביה לכל תוסחייתה

 לכל םינתלנה תונורתפב היולת עדימ תוכרעמ לש ןתחלצה ."החלצהל יאנת

 .תינוגראה תוגהנתהה תויעבל ןתלועפ רוזחמ ךרוא
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 'א ה 5 סב

 רוציה רשוכ תלדגהב ךרוצה" ךותמ
 ] ?] "ךונחתה דרשמב בשחמה לש

 1 סומ

 תמילק התלהש בשחמה תכרעמ
 שצסמנממנ בב

 = 0, מ''עי

20000 

5 

 רוסקלפיטלומ גוסמ דחא ץורע

 רוטקלס םיצורע 2

 פ/ק תודיחי

 2540 םיסיטרכ תבקנמ / תארוק

 1403 - א1 הריהמ תספדמ

 2201 .8 םיטרס יגנוכ 4

 2204 םיטילקת ינגוכ 4

 12 הביתכ תגוכמ

 ע.0. 85+ עסשסע- הלעפה תכרעמ

 בשחמה תלעפה ןפוא
| 

 . 5תה1ַס קעסשעהנממו!תא | תטישב לעפומ ךוניחה דרשמב בשחמה

 דובעל טעמכ םירשפאמ םניא יפקהה דולצה תמצועו ןורכזה לדוג.2,0.8.  הלעפהה תכרעמ

 ןהבש "הלטב תועש" לש העפותל תמרוג וזכ הדובע תטיש .תוירקמ תוספדהל טרפ ,ליבקמב

 םלוא תורמשמ 2 ךשמב רציימ בשחמהש בצמ רצונ ךכ .רציימ ונלא םלוא לעופ בשחמה

 הצממ הניא ,"ישילשה רודה" ןמ םיבשחמב ,וזכ הדובע תטיש .תורמשמ 2.5 ךשמב לעופ

 .םהב ןומטה לאיצנטופה תא

 לאנתב) ךרעל 30%-ב "רוט"ב הדובעה ןמ רתול הליעי ליבקמב הדובע ?יכ חינהל לבוקמ

 םתוא תוקלחמ אלא םיבאשמה לע הינשב תחא תורחתמ ןניא ליבקמב תולעופה תוינכתהש

 בשחמה לש הלטבה תועש רפסמ תא םג תמצמצמ וזכ הדובע תטלש .(תנזואמ הרוצב ןהיניב

 : .הלעמו 40% לש ןוכסחל איבהל הלוכיו
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 יא הפ סנ
 רוצלה רשוכ תלדגהב ךרוצה" ךותמ

 [7] "ךונחה דרשמב בשחמה לש

 2 ףסומ

 תויוליעפ יפל ולוצנו בשחמב הדובעה סמוע

 (2 'סמ הפסב ,[7] 'רוקמב)
 ק -2 הדובעה סמוע .1

 עצוממ | כ"הס | לירפא / שרוחה
 תועשה גוס

204 : 271 22 

 הנתמה תוע 1 8 0 -76 39 17

 (5 'סמ חפסנ [7] רוקמב) תויוליעפ יפל בשחמה לוצינ .2

 עצוממ ו ראורבפ | ראוני רבמצד | רבמבונ א ש ו בג ה

 תרוכשמ

 תוקיפו הכרעה

 תואוולה ןרק

 םייעדמ םידוביע

 360/40 בשחמ תועש :הדיחלה
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 יא הפ סב
 רוצלה רשוכ תלדגהב ךרוצה" ךותמ

 [7] "ךובחה דרשמב בשחמה לש

 3 סומ

 בשתמ ןמז תכירצ תליזחת

 6 'סמ הפסנ , [7] רוקמב) הדובע תוינכנתל םאתהב
 16 יסמ תפסנ , 172 רוקמב) הדובע תוינכותל םאתהב

 ם יל ע צ ו ב

 תרוכשמ |

 חוקפו תוכרעה

 םיטנדוטסל תואולה ןרק

 םיזעדמ םידובע |.

 \ תוגוש

 םייוסנ

 תוטישו בשחמ

 הבסה ?בלשב םיאשונל הכרעה

 תודסומ

 ןקת

 תיזכרמ הטילק

 שדחמ ןונכת

.1 

.2 

 תורגב תוניחב

 םידימלת

 כ " ה ס

 לגכט לופטו תולקת .ד

 כ "ה ס

 תויועטו תויטס

 כ " ה ס
5 
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 .5 חפסב ,[7] םוקמב . רבסה ירבדנ תדונבעה תינכת

 .השעמל הכלה םיעצובמה םיאשוב

 תרו כשמ

 .םירומ 5500-כ לש היסולכוא הפיקמו ,םילשנרי זוהמו םורדה זוחתמב תשעמל הכלה תלעופ (א)

 רשא ,םיפסונ םלרומ 10,000-כ - ןופצהנ הפיח תוזוחמב הבסה לש המוציעב םיאצמב ונא (ב)

 .וז הנש ףוסב ןוכימה תועצמאב םהיתורוכשמ תא לבקל וליחתי ןנגכתל םאתהב

 - למשרה ךוניחב םיידוהיה םירומה תיסולכוא תא םילשת רשא ,זכרמהו א"ת תוזוחמ תבסה (ג)

 .1972 תגש ףוסל לירפא ןיב הפוקתל תננכותמ - 30,000-כ

 תוקיפו הכרעה

 .םלרומ 5000 לש היסולכוא הפיקמו ,הפיחנ םורדה תוזנחמב השעמל הכלה תלעופ (א)

 .םלרומ 15,000 לע לעפת וז הנש ףוסבש ךכ ,תרוכשמה תובקעב תונבכותמ תופסננ תובסה (ב)

 .30,000 - תרוכשמב ומכ ,םירומה תיסולכוא לכ ללכת 1972 תנש ףוסב (ג)

 םיטנדוטסל תואנולה ןרק

 .היסולכואה לכ לע השעמל תכלה תלעופ (א)

 .םייוביש םיגגכותמ אל (ב)

 םייעדמ םידוביע

 תוינכת יפל תותיכב םידמולה םידימלתל םינחבמ לש םייתאוושה םיהותיב םויכ םיעצבתמ (א)

 .תיכוניח הקיטסיטטס ידוביע םיעצבתמ כ"ומכ ;תוננש םלידומיל

 ;םידוביעה לש תרכלנ הבחרה ןוולכב איה המגמהש הארנו ,הז אשונב תותיפ ןנכותמ (ב)

 .תיללכה הברזרה תרגסמב הז טבמלא ובראשה תקייודמ הכרעה ובל ןיאו רחאמ םלוא

 תו נו ש

 :ללוכ הז ףיעס (א)

 ,םיתנכתמ סרוק ,םיליעפמל הרשכה סרוק - ןנגכ ,תוימינפ תומלתשה תולועפ (1)

 .תורחא תופשב לוגרת



 (ב)
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 .וכרד תישארב אצמנה אשנב ,תונכת םידמלמה רפס יתב תנשרל ןמז תדמעה (2)

 - ןוגכ ,ונלצא תאצמנה היצמרופביאל םיקקזנה םירחא טידרשמ (1) :ץנה תנחוקל (2)

 .דועו ,תלדוהיה תונכוסה ,ןוחטבה ,הטילקה

 .דועו ,ריל-ןו ןוכמ ,דלאס דסומ - רקחתמ יבוכמל בשחמ ןמז (2)

 .הדובע ונרובע תעצבמה תיטרפ תוריש תכשל (3)

 .ולדגיש חיגהל שיו ,ךרדה תישארב תנאצמב הלא תולועפ

 ם ל ל ו סם יב

 .תעצוממ ןמז תכירצ יפל ובשנח

 ו הבסה יבלשב םיאצמנה םיאשונ

 תודסומ ץבוק

 .םילשורי זוחמב ידוסיה ךוביחה תודסומו ,םיידוסי לעה תודסומה לכ נבסוה הבורחאל (א)

 רבעב הדובעה לש עצוממה ןכל ,ןורחאה שדוהב קר הלחה ץבוקה לע תישממה תוליעפה

 .גצלימ וגיא

 תויוליעפ תרשי ץבוקה .ידוסיה ךונ?תה תודסומ לכ תא טנלקל ןגכנתמ האבה הנשב (ב)

 .ידוסיה ךוניחב ןקתו ,ידוסי לעה ךוניחב מ"לכשו תוניחב ,םידלמלת

 עצוממה עיגי ובתכרעה יפלו ,תימוי-סוי טעמכ תוליעפב הז ץבוק אצמי בולישה םע

 .םויל תוקד 30-ל

 0 בק ת

 הדובעהו הבסהה .(ץראה לכב 1500 ךוחמ רפס יתב 100) םילשנרי זנחמ לש הלעפהב לחנה (א)

 ,גצללמ וגיא רבעה עצוממו ,םיגורתאה םישדוחב קר ולחה

 .תרוכשמה אשונ תא וז תוליעפמ תרשלו ,ץראה לכ לע לועפל ןנכותמ האבה הנשב (ב)

 תחא תוחפל לש ןקת בושיח תורידת ובייחי תרוכשמה םע בולושהו היסולכנאמ לודיגה

 .תועש 15-ל שדוחתב הדובעה עצוממ עיגי ונתכרעה ?פלו ,םייעובשל
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 תיזכרמ הטילק

 .ךילהתה תלעפהב הנורחאל לחוה (א)

 תויהל ןנכותמ ךילהתה ;םיסיטרכ 1000-ל תוקד 6 לש הכרעה לע תססנבמ תנבחרתהה (ב)

 .ךרעב םויב העשל עיגי םיבושיחה יפלו ,ימוי

 תוטישו בשחמ

 .תעצגממ ןמז תכירצ יפל בשוח

 שדחמ ןונכתב םלאשונ

 תורגבה תוניחב

 ןתמ וביחרי ולא תויבכת .השדח הטישל תובסנמ תויהל תודמנעה תוינכת םניכ תודבוע (א)

 .םינרטסכאו םיגרטניא םיללוכ םינחבנה תיסולכוא .םיתנרישה

 .תונלחבה תוליעפב אישה לשדח תא םיללוכ םניא הפסנב םילנלכה םישדחה

 .םינרטסכאל 30-ו םינרטניאל תועש 50 אוה אלשה ישדח תא ללוכה עצוממה

 ןמז .2.5 יפ היסולכואה תלפכה ךות ,םינרטביאה יבגל תוינכתה ובסני האבה הנשב (ב)

 .תיראיניל הרוצב ,ונתכרעה יפל ,לדגי דנבעה

 םידימלת

 .השדח הטישל תובסומ תויהל תודמועה תנינכת םויכ תודבוע (א)

 .ןמזה לש לחכונ לוצינ לע תססובמ הכרעהה (ב)

 תולקתו ינכט לופט

 .לצונמה ןמזהמ 10% -כ ןויסנל םאתהב
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 'א הת פ סבג

 רוציה רשוכ תלדגהב ךרוצה" ךותמ

 ] "ךונחה דרשמב בשחמה לש

 4 ףסומ

 (8 'סמ הפסב , [7] רנקמב) םילרנמה תרוכשמ ידוביעב ינפצה סמועה תותיב

 תרוכשמ ידוביע י'ע בשחמ ןמז תכירצ לש תנקיודמ תודידמ וכרעב 1971 ץרמ-ראנבי םישדחב

 ללגב ,גציימ םגדלמכ ראורבפ שדוח לש 2-ה רנזחמה רהבג בושיחה לרנזחמ 6 ךנתמ .םירומה

 -:תואבה תוביסה

 .יביטקאורטר בושיח היה אל ראובני שדוחב .א

 .תבשל תחא יופצה גוסמ יביטקאורטר בנשיח היה ץרמ שדוחב | .ב

 .םישדה 3-ל תחא יופצה גוסמ יביטקאונרטר בושיח היה ראנרבפ שדוחב -.ג

 .ירקלעה רוזחמה אוה יבשה רוזחמה וליאנ ןטק רוזחתמ אוה ןונשארה רנזחמה | .ד

 ללכמ 10%-כ איה ותייסולכואש דבלב םורדה זנחמל השענ וז הפוקתב תרנכשמה בושיח

 .ץראב םירומה תליסולכוא

 ראורבפ שדוח לש 2-ה רוזחמב םירומה תרוכשמ ידוביע י"ע ,וטב ,בשחמ ןמז תכירצ םוכלס

 :ןמקלדכ אוה 1

 - דוביע תועש

 45 - הספדה תועש

 ךירצש םידוביעל קר םיסחייתמו ,םייוסיבו אווש ידובליע םיללונכ םנלא הלאה םירפסמה

 (לביצקת ה"וד ,הטילק) שדוחה לגפ לע םרזפל רשפאש םידובלע .בושיחהה למי 3-ב םתנשעל

 .םיללכנ םניא

 :םלרומה תייסולכוא לכל תווכשמה בושיח

 . 00 - דוביע תועש

 455 5 הספדה תועש
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 60%-כ אנושה ידובלע ופלסוה הקידבה ישדהב .אווש ידובלעל הברזר אלל םה הלא םירפסמ

 לש תפסותב .הספדהב וטועימו דוביעב היה לפנה רקילע .תרוכשמה בושיחל שרדנש ןמזה לע

 :תרוכשמה ?דוביע וכרצי הספדהל 10%-ו םידובלעל הברזר %

 120 - דוביע תועש

 20 - - הספדה תועש

 120 כ''הס

 .תועש 100-כ ,רמולכ ,2-ה רוזחמה לש וזמ 60%-כ איה 1-ה רוזחמה תכירצ

 .תועש 15 - היסולכואה לכלו ,שדנחל יצחו העשכ הפוקת התואב ךרצ לביצקתה ח"ודה

 .תועש 20 - היסולכואה לכלו ,שדוחל םייתעשכ הפוקת התואב הכרצ הטילקה

 :ץראב םירומה תייסולכוא לכ תבסה םע ,םלרומה תרוכשמ זדוביעב יופצה סמועה כ'הס

 תועש 100 | - 1 רוזחמ

 "| 0 - 2 רוזחמ

 " 15 -  יביצקת ח''וד

 " 20 - הטילק
0 

 5 ב''הס

 :תוחנה עבראל ףופכ םירומ תרוכשמ ידוביע עוציבל שרדבה בשחמה תמצע בושיח

 .םיכרצה תא ביתכמה אוה (לודגה) ינשה רוזחמה | .א

 .םימי 3 ךותב תושעיהל ךירצ בושלחה | .ב

 .הילנפיטו הקזחאל םישדקנמ בשחמה ןמזמ 10% .ג

 .תוספדמ 2 לע השעית הספדהה | .,ד

 .םידוביעל תוממי יתש הנרמשתו תחא הממ?ל הספדהה ןמז תא הנדרות תוספדמ לתש

 תא לידגהל ךירצ ,תוממי יתשב םייקה בשחמה לש הדובע תועש 0 עצבל היהי רשפאש ידכ

 :לפ בשחמה תמצע
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 'ב הפ סב

 [%נ בשחמ תריחבב םילוקש ךותמ

 בשחמה לש רוצייה רשוכ תלדגהב ךרוצה" ךמסמב לולכה חנתלנהמ תועבנגה תונקסמה .א

 ונתושרב אצמנה בשחמה תמצוע תלדגהב .ךרנצה לע תועיבצמ ,"תנברתהנ ךנניתה דרשמב

 ,4.2 - 3.5 יפ

 ובדמל ןכ ;360/40 בשחמה תא ובמזה זאמ ץראב םלבשחמה קושב םישנדיחה תא ונקדב .ב

 - הנורחאל דויצ ופילחהש תורחא תויתלשממ תודיחל לש ןויסנה ךותמ םיחקלה תא

 .םינכוממ םידוביע תורישו ידרשמ ןוכימל זכרמה

 .3- 4500 זורובו 370/145 .מ.ב.י םה וגרובע ןובשחב םלאבה םיבשחמה יכ נבאצמ .ג

 לבגל םיינושארה ונלאצממ תא ,םלגנכתמ ובאש דויצה תריתב ךרד תא ללוכ הז ךמסמ .ד

 .אבה בשחמה תא רחבנ םהלפל םיגולרטלרקה תאו ,דויצה

 םלילסלסבה םיכרצה תרדגה - ןושאר בלש .2
 ני

 םייזלפ םלאנת .א

 .דרשמב ונתושרל דמועה חטשב דובעלו דומעל בייח דויצה

 שדחה דויצל רבעמה .ב

 וא םלבוכיע ומרגיי אלש חיטבהל תבייח שדחה דויצה תטללק תארקל תונגראתהה

 *.  .דויצה תפלחה םע תפטושה הדובעב תולקת

 ה ק ו פ ת  .ג

 .ללעל ןייוצש יפכ ,4.2 - 3.5 יפ רוציל רשוכ תויהל ךירצ שדחה בשחמל

 הנכותו יפקיה דויצ .ך

 לע םינועה הנכותו יפקלה דויצ לש ןווגימה לכ היהלש ךירצ שדחה בשחמל

 .דיתעב תותיפל תוינכת לעו םולה וניתושירד
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 דויצה תרזחהל היצפואה .ה

 תרזחהל תיזוח תורשפא רוציל - יאנתכ העבק דרשמב םינותנ דוביעל הדיחיה

 .(הנש) תלבוקמה שומישה תפוקת רחאל ,הל האריש ןמז לכב הרבחל דויצה

 ו - תומיאנ הקלדב - ?ינש בלש 3

 םייזיפ םיאנת .א

 תעיבק רחאל השעית חטשה תגיחבמ קיפסמ הנבמה םא תקיינדמה הקודבה 1

 .היצרוגיפנגוקה

 .קבאו תוחל ,הרוטרפמט יאבת (2

 .םייתביבס םיאנתל הכומג תושיגר לעב דויצכ עודי .מ.ב.ו דולצ (א)

 לש דויצה תא .תאז תמאמ ונל ענדלה םירחא ןניסבו וגלש ןניפבה

 תולקתמ תומשרתהנ תויצלטסניאב םירוקיב י"ע קודבנ זורוב תרבח

 .בשחמה ירדחב ןקתומה דחוימ דויצמו

 םיטרפמה תא שיגהל תורבחה הנשרדית היצרוגיפנוקה תעיבק רחאל (ב)

 .בשחמה רדחב רורשל םלבייחה םלאנתה לש םיקייודמה

 שדחה דויצל רבעמה .ב

 ,מ.ב.י 1

 תושעהל רבעמה לוכי ןכל ,360 -ה תחפשמ םע תיליביטפמוק 370 -ה תחפשמ

 תושעיהל הלנכי 0.8 רתוי תללכושמ הלעפה תכרעמל הבסהה .הקלח הרנצב

 מטו2סע -ב רזעלהל ןושאר בלשבו 0,8-ב שמתשהל םינווכתמ ונא .םיבלשב

 ,רבעמה לע לקהל אבה 0.5 תחת). 0, 8 לש

 הביבסב יוניש אלל ,ונלש תכרעמה תצרה י"ע ןטזמט]0ע -ה תא קודבנ

 .0.8. לש
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 זורנב (2

 .זורוב דויצ םע הדובע ךרוצל תידיימ הבסהב ךרוצ שי .מ.ב.י דויצל דוגינב

 :םיטנמלא לנשמ תבכרומ וז היעב

 .הבסהל םדא חוכ תוצקהל התונוכב העיבה הרבתה - םדא חכ (א)

 העיבה הרבחהונ ,בשחמה תנקתהל דע םייתסהל תבייח הבסהה - ןמז (ב)

 .וז הלבגמב דונמעל התונוכנ

 ל"ע ובסוהש ,תוינכת לש גציימ םגדמ וברחב היעבה לש תידוסי הקידב ךרוצל

 תוינכת תבסהל ותתופש "םירטליפ" עויסב התשענ הבסהה .זורוב תטלשל הרבחה

 .וננוצר תא ועליבשה היתואצותו ,זורוב תטישל .מ.ב,? תטישמ םיצבקו

 הכרעה לבקל תנמ לע תומייקה תוינכותה ףקיה תא ךירעהל ונתעדב שי אבה בלשב

 תובייהתה תא לבקל ךרוצ היהל וז הכרעהל ;הבסהל תשרדנה תיללכה המושתה לש

 .הבסהה עוציבל הרבחה

 תונכהל עגונה לכב הלועפ תינכותל בייחתהלו עיצהל הרבחה ךרטצת ל"נל ףסונ

 ךרטצת וז תינכנת .תולקת וא םיבוכיע אלל הגיקתה ותלעפהו דויצה תטילק תארקל

 תפלחהל הטיש ;הדיחיה ידבוע תכרדה ,תמאתומ תוינכת תבסהל םינמז חול :לולכל

 וללא ובסויש הלאו ,זורוב בשחמל ובתכיש תוינכות לש יוסינו הלעפה) .בשחמה

 .(םללקה בשחמה תאצוהו הנקתהה ךיראת ינפל

 ה ק ו פת

 :האבה הנומתה הלבקתה ןושאר בלשב

 לש ועוציב םילוע ,הרבחה ?"ע ונל וקפוסש םינותנ לפל 370/145 .מ.ב.? 1

 .4 - 3.8 לפ ונתושְרב אצמנה בשחמה לש הלא לע הז בשחמ

 .5 - 4500 זנרוב (2
 :ןלהלכ השעב הז בשחמה לש המצועה םדקמ לש ינושאר בושיח

 רפסמ הרבחל ונרסמ - ;ץראב ןקתומה ןָנ -3500 -ה לש ותמצוע הקדבנ (א)

 לע ןתוא העצבו תוינכותה תא הבסה הרבחה .תוגציימכ ורחבנש תוינכות

 לע ויעוציבב הלוע אוה יכ ,ןה הקלדבה ןמ וניתונקסמ .12 -3500 -ה

 .(הדובעה גוסב יולת) 2 - 1.5 יפ ,ונידי לע לעפומ אוהש יפכ ,360/40-ה
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 ,הרבחהמ ונלבקש םיגותנה לפל . 3-4500 -ה תמצע םדקמב לפכוה הז םדקמ (ב)

 - םוכיסבו ;2.25 "574 -3500 -ה לש הלא לע 3-4500 -ה לש ועוציב םילוע

 .3.4 - 4.5 לפ ובלצא ןקתומה הז לע הז בשחמ תמצוע הלוע

 תויגכת לש ץבקמ ונכה הז ךרוצל .הלא םיבגותנ קודבל םינווכתמ ונא ינש בלשב

 ,  לדנביע םוחתמ אוה הלא תוינכות לש ירקיעה קלחה ,הדיחיה תדנבעל תנינייפנא

 ,תויוליעפה לכמ רתויב ברה בשתמה ןמז תא תכרוצה תנליעפה אליהש ,םירומה תרוכשמ

 .הלש םינמזה חול תגיחבמ תלבגומהו

 .האוושהל סלסב הנשמשת תואצותהו ,ונלש בשחתמב וצרוה תוינכותה

 .ונלש םיכרצה יפל עבקנש תויצרוגיפנוקב ,םיבשחמה ינש לע ץרוי ץבקמה

 היצרוגיפנוקה תא תונשל הסננ ,וניתושירדמ תצקמב תוכומנ תואצותהש ררבתי םא

 .בוש קודבלו

 םילודג םיבשחמ םג קודבב ,וניתושירדמ הברהב תוכומנ תואצותהש ררבתי םא

 . 3 - 6700 וא כספת מא זורוב ,370/155 .מ.ב.י - רתוי

 הנכותו יפקיה דויצ .ד

 ;.מ.ב.* לש הנכותלו דויצל תעדומ דרשמב םינותנ דוביעל הדיחיה .מ.ב.י 1

 .וגל שורדה הנכותהו דויצה ןווגימ לכ תא הרבחל שי

 הז בשחמ .זורוב לש הנכותהו דויצה ןווגימ לע היצמרופנלא ונלבק - זורוב (2

 דחולמ שגד וב םשוהו ,ילהנימ םינותנ דוביעל הרורב היצטניירונא לעב אוה

 .תורחא תורבחב וחתופ םרטש םימיאתמ הנכותו דויצ הותיפ לע

 הנכותהו דויצה ןווגימ תא הלועפב תוארל םינינועמ היהנ רוניסה תרגסמב

 .תורבחה י"ע םמויק לע ונל ורסמגש

 היצרוגלפנוקה תעיבק - לשילש בלש .4
 ה

 היצרוגיפנוק ונעבק ןושאר בלשב .תויצרטיא רפסמב תלשענ היצרוגיפנוקה תעיבק

 .םיכרצה יפ לע תינושאר

 תנמ לע ,ונרחבש תויצרוגיפנוקל םתצעו םתעד תווח תא שקבנ ,תורבחל הנפנ ינש בלשב

 .תומיאתמ תויצרוגיפנוקל עיגהל

 .הלא תויצרוגיפנוק לע וכרעיי םייוסינה

 תיפוס הנעבקת ןכמ רחאלו ,לבקנש תואצותה תובקעב םייוניש ונכתי םייוסינה בלשב

 .הריחבל תודמועה תויצרוגיפנוקה
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 םיריחמ תאוושה - יעיבר בלש
1 

 םלישדתה םימולשתהמ בכרומ היהי הז ריחמ .שדוחל בשחמה ריחמ תא הנושב ונא

 .60-ל תוקלוהמ תוימעפ דחה תנאצנההמנ

 .א

 .ב

 לשדח םולשת

)1 

)2 

 :דויצב שומלשה רנבע ישדח םנלשת

 .הננשאר תרמשמ רובע םולשת (1) :תוריכש ואבתב (א)

 .תופסובג תורמשמ רובע םולשת (2)

 ןמז תכירצ תיזחת לע םינותנה יפ לע בשוחי תופסונה תורמשמה רובע םולשתה

 רחאל לבקנש המצועה יפלו ,תגשל 20% לש עצוממ לונדיג סנלפ ,1973-ב בשחמ

 רבעמ תועשה רפסמ תלבק רשפאי הז בושיח .תרחבנה היצרונגיפבוקב םיינסינה

 .לשדחה םולשתהמ קלחכ בשנתי ןרנבע םונלשתהו ,תחא תרמשמל

 .שדוה 60-ל קלוחמ בשחמה ריחמ (1) : הינק יאבתב (ב)

 השעב םולשתהו רחאמ - האולהה לש תישדחה תיברה (2)

 .ןירועישב

 .הקזתחא רובע לשדחה םולשתה (3)

 .תיעוצקמ תנרפסו הכרדה ,הנכותב שומישה רובע ישרח םנלשת

 .ל"נה םיאשונב וגיכרצ תא עבקנ תורבהה יגיצב םע דחי

 תוינידמ ךשמהל בייחתהל ךרטצת ,ל"נה רובע םולשת םולכ הבוג הניאש הרבח

 תא ןובשחב חקינ הז הרקמב ,תרחא תוביחתה תפוקת עובקל וא ,םינש 5-ל וז

 .םיגש 5 יפל םנלשתה

 תוימעפ-דח תואצוה

1 

)2 

3 

 .תורבחה י"ע שרדילש יפכ ,דחנימ דויצבו הנבמב תועקשה - םייזיפ םיאנת

 .ס כ מ

 .תוטלש תסדנה יתורש רובע םולשת

 ,הדיחיל דומצ תויהל בייחה ,הנכותב לופיטל תוטיש תנכתמב ךרוצכ וגעבק

 דחי עבקנ הפוקתה ךרוא תא .הלעפהה תכרעמב המצעב לפטל תלגוסמ היהתש דע

 .םלרחא ןויסנ רואלו ,תורבחה יגיצנ םע

 אלל וקינעהל בייחתהל ךרטצת ,עויסה רובע םולשת םוליכ הבוג הניאש הרבח

 .םולשת
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 ה ב פס ה

 תעיבק ךרוצל .(ליעל 2-1 ב-4 האר) דויצה יגוס ?נשב תמייק הבסהה תיעב

 ןויצ ךות ,תנמייקה תוינכתה לנלכמ תא תורבחה ינפב גיצנ תבסהה ריחמ

 .ובתכנ הב הפשהו ןתובכרומ תדימ ,ןהיגוס

 ונילע לטויש םולשתה תא עובקלו ,הבסהה תא עצבל בייחתהל הנכרטצת תנרבחה

 לולכל ךרטצת תובייהתהה ,בשחמ ןמזו םדא חכ יביכרמ יפל ,הענציב ךרנצל

 לש הלבגמה תמייק זנרנב יבגלש שיגדהל שי) הבסהה עוציבל ןמזה ךשמ תא טג

 .(בשחמה תטילקל דע הבסתה םויס

 םיפסונ םיגולבטירק - ישלמח בלש
| 

 רואל תיעמשמ דח הרוצב טילחהל לכונ אל םא קר הז בלשל סנכנ ,ליעל רכזנהש יפכ

 ,הטלחהה תארקל ,לוקשנש םיפסונה םינוירטירקה ויהי הז הרקמב .םיריחמה תאננשה

 : ןלהלכ

 .א

 .ב

 .ג

 .ה

 םייזלפ םלאנַת

 .תינכטה הקזחאה תטיש

 שדחה דויצל רבעמה

 .שדחה דויצה תטילקו רבעמה תפוקתב םיישקה

 ה ק ו פ ת

 הקופתה ףדוע

 הנגכתנ דויצ

 .הבחרה תויורשפא (1

 .הלעפהו שומישב תויחונ (2

 .הב לופיטה תולקנ התושימג ,היתויורשפא - הלעפהה תכרעמ ביט 3

 .םיצבקל השיגהו ןוגראה תוטלשב תויגוג - בר 64

 תכ גרו ש

 .ןיטינומ (1

 .לוביג (2

 .םירחא םיבשחמ םע תורבדה תלוכי 3

 .51 'מע ,'ב קרפ האר ,דויצה תריחב ךרד
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 'ג תפס בג

 1 זרכמל תושירד ךותמ

 מוסף  1

 (5 רפסמ חפסנ .[₪] רוקמב) ,תויוליעפ יפל ,ןלדגו ,תוינכתה רפסמ
 0 ד ב

 "ו

 םייהס תוליעפה

 תרוכשמ - םירומ

 הוקיפנ הכרעה -

 מ"לכש - םידימלת

 תורגב תוגיחב

 תודסומ תויוליעפ תודסומ

 ןקת -

 םלטנדוטסל תואוולה ןרק

 רקחמ יכרונצל םידובע

 (1401) .סקא - תנרגב תוניחב

 תיזכרמ הטילק

 תורלש תוינכות

 תוריש תוניטור

 .םילולכ םניא םינוימ *

 םיסיטרכה רפסמ

 +0 1000-2002 | 1000 דע | "תנינכות

5 
10 

1 

 (2 רפסמ הפסנ ,| 9| םוקמב) ,לובוק תפשב תובותכ ןנלאש תויבכותה תמלשר
| 

 םלירומ תרוכשמ

 תורגב תוניחב

 תוינרטסקא

 רקחמ ךרנצל םידובע

 תוריש תוניטור

 תוריש תוינכות
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 'ג ה פ סב

 ['] זרכמה תושירד ךותמ

 2  ףסומ

 בשחמ ינמז לוצינ

 (8 רפסמ חפסב ,[9] רוקמב) ,(תוישדוח תועש עצוממ)
 ו

 לופצ בצמ םייק בצמ
 רוצו תו ל עפ

 םירומ תרוכשמ

 םידימלת

 תוקיפו הכרעה

 םיטנדוטסל תואוולה ןרק

 ןקת

 תיזכרמ הטילק

 .טנלא תורגב תוניחב

 .טסקא תורגב תוניחב

 תודסומ

 רקחמ לכרנצל םידובע

 תונוש

 יוסיב

 לתגוע סמועו חותיפ

 םי'הס

 בשחמ

 תולקת

 הנתמה
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 'ג הפ סב

 [ 5] זכרמה תושירד ךותמ

 3  ףסומ

 זכרמה תושירד .1
1 

 י ל לכ .א

 תותיפלו ,תמייקה הטישל םישרדנה םילכה לכ תא לולכל ךירצ עצומה דויצה (1)

 .הז ךמסמב וחסונש לפכ ,יופצה

 :ךרוצ ילב (מ"עיה תמצע תלדגה) הבוגל לודיג תורשפא דולצל היהתש ךירצ (2)

 .(לפקהה דויצה תבחרהו ןורכזה תלדגה) בחורל לודיג תורשפאו ,הבסהב

 עצומה דויצה לש הקזחאו הלעפהב ןויסנו עדי ץראב תויהל ךירצ דוליצה קפסל (35)

 .החפשמ/גוס ותואמ המוד דויצ וא

 קרפכ 0 -ו 0.4.1 םיאשונב תולופצ תויוליעפ ונראית םדוקה קרפב (4)

 .הלא תויוליעפל םישרדנה דויצה יגוס תא םיטרפמ וגחבא יחכונה

 םיאשוגל ,העפשה וא ,תוסחייתה שלש םוקמ לכבש םישקבמ ונחנא ןכ יפ לע ףא

 .םהידעלב היבשהו םתא תחאה :תוביטברטלא יתש הנעצות ,עצומה דויצה לע הלא

 ה מ צ ע .ב

 .(תועש 530-כ) תורמשמ 2 דע לש תרגסמב ,הדיחלה יכרצ לע תונעל ךירצ עצומה דויצה

 :םיללוכ הלא

 - הז תפסנל 2 ףסומ האר) ליבקמב תעצובמ הספדהה רשאכ ,(םייקה) בשחמ תועש 900 (1)

 .(לופצ בצמ

 תכרעמ תועצמאב ,םייוגשו הטילק תוחוד תטילפו םיבותנ תטילקל םיפוסמ 6 תלעפה (2)

 :(תמייקה הטישב בשחמ תועש 30) תיזכרמה הטילקה

 .הבשל םיסיטרכ 8.000.000-כ ץראה לכמ טלקה כ"הס (א)

 :תוזוחמה זנפ לע דמועה תוגלפתה (ב)

 17%-ב - הפיח 10%-כ - םילשורי

 26%-כ - א"ת 14%-כ - םורד

 22%-כ - זכרמ 17%-כ - ןופצ
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 .08.00 - 16.00  :הדובעה תועש (ג)

 .5 - 5 :ףוסמ לכמ םויל תויבפה רפסמ (ד)

 .םיסיטרכ 15.000 :ףוסממ םויל תילמיסקמה טלקה תומכ (ה)

 .הספדה תורושב ,טלקה יסיטרכ תומכמ 20% דע :טלפה תומכ (נ)

 .היבפה ןמזמ םייתעש דע :שרדנה הבוגתה ןמז (ז)

 לצבק תא תורישל ןכדעמ םג םהמ דחאש ,היצמרופניא תפילשל םיפנסמ 10 תלעפה

 :םלגולאשהו םיבכרהה ,תודסומה

 .10.00 - 14.00 .ןיב ןה סמועה תועש רשאכ ,08.00 - 16.00 :הדובעה תועש (א)

 .100  :ףוסממ םויל ילמיסקמה תוינפה רפסמ (ב)

 .500 :(כ"הס) םויל ילמלסקמה תויגפה רפסמ (ג)

 .40-כ - היגפל ילמיסקמ תורוש רפסמ -  :הספדהה תומכ (ד)

 1 - היבנפל ילמיבימ תורוש רפסמ - .

 3 - היבנפל | עצוממ תורוש רפסמ -

 .(תדדוב המושרל היבפ) תולנש 10 דע :שרדנה הבוגתה ןמז (ה)

 0.8.1 -ב םייוסלנל םיפוסמ 8 תלעפה

 .08.00 - 16.00 :הדובעה תועש (א)

 היש-ודב םילבוקמה םיטרדנטסה ?פל :הבוגתה ןמזו טלפה ,טלקה תומכ (ב)

 .בשחמ םע

 .2460 | -ב םייוסינל םיפוסמ 8 תלעפה

 .08.00 - 19.00 :הדובעה תועש (א)

 .םילבוקמה םיטרדבטסה יפל :הבוגתה ןמזו טלפה ,טלקה תומכ (ב)

 תיזכרמה דוביעה תדיחי .ג

 ןורכז )1(

 רוציי תינכת ,הלעפהה תכרעמ תא תחא תבב ליכהל לגוסמ תויהל ךירצ עצומה ןנרכזה

 לפכ) הרושקה תכרעמו (ל"בכ) לוסיבב תיבכת ,(םילקה בשחמב 90% | םומיסקמ)

 ראש םע תיבמז-וב תושעהל ךירצ םייטיאה םינקתמב לופיטה .(ליעל הטרופש

 םג ליכהל עצומה ןורכזה ךירצ ,רכל תגאוד הנלא הלעפהה תכרעמ םא .תויוליעפה

 .הז אשונב תלפטמה תכרעמה תא
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 םיצורע (2)

 קיפסמ תאז םע דחיו בטיה ןזואמ תויהל ךירצ םיצורעל תויפקהה תנדיתיה רוביח

 .םלבתשמ םיבצמב דויצה לש ליע* לוצלנ רשפאל שימג

 לפקה דויצ .ד

 םיסיטרכ תארוק (1)

 תיסחי ןטק אוה ,תמייקה תכרעמב ,דחא םויב םלארקנה םיסיטרכ לש עצוממה רפסמה

 ןטקי ,רוסמה תוינכת גולטיקו ,תוזוחמל טלקב לופיטה תרבעה םע .(50,000-כ)

 .םויל םיפלא המכ לכ הלעי אלו דאמ םיסלטרכה רפסמ

 :םיסלטרכה תאירק תייעב םוצמצל תמרות םייטיאה םינקתמב ףיקעה לנפיטה תטיש םג

 .םיכרצה לע הנעת תינוניב תוריהמ תלעב םיסיטרכ תארוק יכ הארב ליעל רומאה ןמ

 םיסיטרכ תבקנמ (2)

 תתל ךרוצ היהי אלילממש ,ב"כה תטיש תפוקתמ ,םינשל םידוביע לש ןטק רפסמל טרפ

 תעצומה הלעפהה תטיש םא .םיסיטרכ םיבקנמ וננלאש טעמכ ,דחוימ ןורתפ םהל

 .םיסיטרכ תבקנמ עלצהל ךרוצ ןיא ,םיסיטרכ בוקיב תבייחמ הניא

 תספדמ (3)

 שדוחל הספדה תועש לש עצוממה רפסמה .ליבקמב הספדהה לכ תעצובמ תמללקה תכרעמב

 תותיפו תויסולכוא תמלשה תובקעב ,הספדהה תומכב הילע םיפוצ ונחנא .200-כ אוה

 תספדהה תופשו תודומע 1352 אוה הספדהה בחור .50% לעמ אל םלוא ,תושדח תויוליעפ

 .(םילוסינ) תילגנאו (רוציי) תירבע ןה

 תוריהמ תייעב תא םג אלא סמועה תייעב תא קר אל ןובשחב תחקל הכירצ העצהה

 .רוצייבו םייוסלנב הבוגתה

 םייטנגמ םיטרס (4)

 םינווכה רפסמ (א)

 .םייטגגמ םיטרס ינווכ 4-ל םיקוקז (תוינכתמ לידבהל) ונלש םידובליעה בר

 .תולודג תופיקע תוספדהלו יוביגל יברזר ןנוכב ךרוצה לע דמלמ ונגנויסנ

 םיכרצ ללוכ ,םלמייקה םיכרצה לע תונעל ךירצ עצומה םיננוכה רפסמ

 .תעצומה הלעפהה תטישמ םיעבובה
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 ו םינותנגה תרבעה תנריזהמ

 לע תונעל הכירצ תעצומה תורלהמה .60%8 / 8מ0איה םייקה דויצב תוריהמה

 םידוביעה לש תיחכונה היצטניירואהש ןובשחב תחקלו ,תשרדנה הקופתה תייעב

 לש ןוולכב הנתשתו ךלת וז היצטניירוא) םילטנגמ םיטרס לע איה ובלש

 .(הרישי השיג יבקתמב שומיש

 המאתה

 תועצמאב תורחא תודיחי םע היצמרופניא הפילחמ הדיחיהש ןובשחב תחקל שי

 םויה לבוקמה ןמ תובוש תונוכת לעב דויצ עיציש קפס .םייטבגמ םיטרס

 .הלצמרופניאה יפוליח תייעבל ןורתפ עיצהל ךרטצי (1600 21 ,תוליסמ 9)

 םייטנגמ םיטילקת

 (א)

 (ב)

 תוריהמו עצוממה השיגה ןמז ,תלובקה תגיחבמ ,תונעל ךירצ עצומה דניצה

 םייקה בצמה ןמ םיעבובה םיכרצה לעו תשרדנה הקופתה לע ,םינותנה תרבעה

 \ .תוננכותמה תויוליעפה ןמו

 םיעובק םיחטשו םיצבק

 :םילטנגמה םיטילקתה לע עבק ךרד ובשיש הדובעה יחטשו םיצבקה טוריפ ןלהל

 הלעפהה תכרעמ

 תוינכת םוגרתל הדובע לחטש

 םייטלא םלנקתמל הקפה/הנזה יחטש -

 .4800  -ו 04] -ל הדובע יחטשו םיצבק -

 םלנוימל הדובע ?חטש -

 רוקמ תוינכת תירפס -

 תומגרותמ תוינכת תירפס -

 הרדגה יוגישו םינולאש ,םלבכרה יצבוק -

 תודסומ ץבוק -

 םידימלת ץבוק -

 רצוקמ םירומ ץבוק -

 םלרומ סקדניא -

 םלרומ תובצמ -

 םילוסינו הדובע יצבק -

 הקפה/הנזה יחטש ,הלעפהה תכרעמ) םיננשארה םיטירפה 4 ןוסחאל שורדה תפנה

 תפנה .תעצומה הטישה ?כרצ יפל קפסה י"ע עבק* (םיבוימל טרפ הדנבע יחטשנ

 .250 113-כ אוה םיטירפה רתיל שורדה
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 םלטילקתה גוס (ג)

 עיציש קפס .םהלש בוליש וא םיעובק ,םיפלחתמ םיטילקת עיצהל ןתיב

 היתוכלשהו הז ןקתמב הלקת לש תועמשמה תא ןייצל ךרטצי םיעובק םיטילקת

 .הדובעה לש ןיקת ךשמה לע

 םיפנסמ

 :ןושארה בלשב םישרדנה םיפוסמל קר סחייתת העצהה

 ("השק" הספדה ,ילגנא גוציי) 28% תפשב לוגרתל םיפוסמ 4 (א)

 0.8.1.-ב םילוסינ ךרוצל םיפוסמ 4 (ב)

 גצ םהמ דחא ,ירבע גוציי םע םיפוסמ 2 -

 גצ םהמ דחא ,ילגנא גוציל םע םיפוסמ 2 - 

 ,"השק" הספדה ,ירבע גוציי) תותליאשלו קוחתרמ תודובע תלעפהל דחא ףנסמ (ג)

 .(תירמננפלא

 .(ל"בכ הספדהו גוציי) תותליאשל םיפוסמ 5 (ד)

 .(ל"בכ הספדהו גוציי) תנתליאשלנ רישי ןוכדיע עוציבל דחא ףוסמ (ה)

 .הלועפה תטישו םיווקה יגוס ,רזע דויצ ,םיעוצלב ,םיפוסמ יגנס טרפת העצהה

 םליזיפ םיאנַת

 תורשפא ונל ןלא .םייקה דויצה דמוע וב םוקמ ותואב ןקתומ תויהל ךירצ עצומה דויצה

 .תיזכרמ ריוא גוזימ תכרעמו הפצ הפצר ןיקתהל

 םלישורדה ,םימילקה הלא לע םיפסוגה םיגקתההו םייזיפה םיאנתה תא טרפל ךרטצת העצהה

 .ןותנה חטשב דויצה ךרעמ תא ןכו ,דויצה לש הגיקתה ותלועפל

 הנכתהו דנויצה תקזחא

 ,תורמשמה לכב ,םיפוסמ ללוכ ,דויצה לכ לש תיבכטה הקזחאה תטלש תא טרפת העצהה )1(

 :לפל

 עגומ לופיט (א)

 תולקתב לופיט (ב)



 .ח
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 םיפלחה ינפחמ םנקימ (ג)

 הקזחאה יאנכט בשומ םוקמ (ד)

 הלקת לש הרקמב ילמיסקמ הבוגת ןמז (ה)

 :יפל ,הבכתה לש הקזחאה תטלש תא טרפת העצתה (2)

 תולקתב לופיט (א)

 תהקזחאה ןתינכת בשומ םוקמ (ב)

 הלקת לש הרקמב ילמיסקמ הבוגת ןמז (ג)

 עויסו הכרדה

 ,הבקתהה תארקל הדיחיל ןתי קפסהש םימוחתה לכב הכרדהה יתורש תא טרפת העצהה (1)

 .הירחאו

 לע ,קפסה לש ותעד יפל ,ףטנש ןפואב הדיחלה הקוקז עויס הזיאל טרפת העצהה (2)
 ןתי אוהש ףטושה עויסה והמו ,ודי לע תעצנמה תכרעמה תא תוליעיב ליעפהל תגמ

 .היתויוליעפ לכב הדיחיל

 ה ב ס ה

 עצובת הבסהה .תונכת-הר וא/ו ןונכת-הר ךרוצל הבסהה תא לצנל תגווכתמ הגיא הדיחיה

 תולינכת .השדחה תכרעמל ,לובוקה תפשב ןבור תובותכה ,תומייקה תוינכתה תמאתה י''ע

 ,1401 .מ.ב.* בשחמה לש רדוקוטואה תפשב תובותכה תוינכת ןכו ,רלבמסאה תפשב תובותכה

 .דחולמ לופיט לבקל הגכרטצת

 ,הבסהה תפוקתב חותיפהו רוצייה תודובע לש ןלקת ךשמהל תיברימ תובישח םיסחילמ ובחנא

 .תבסומה תכרעמה תונימאלו

 תנקתהל הנמזהה תריסמ ןיבש הפוקתב השעית השדחה תכרעמל תמילקה תכרעמה תבסה (1)

 .דויצה

 .האלמה םתנירחאב היהתנ הדיהיה לדבוע זי"ע השעית הבסהה (2)

 .ןמזב ןייתסתו לוארכ עצובת הבסההש ?דכ עניסה אולמ תא עיצהל ךרטצל קפסה (3)

 :רתיה ןיב ,לולכת רשא הבסהה ענציבל הטישה טרופת העצהב

 הדובע תלבגכת (א)

 םיבמז חול (ב)

 עילסמ "דא תכ (ג)



 .ט
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 רויצ (ד)

 הנגכת (ה)

 הכרדה (נ)

 םיפסונ םיעצמא (ז)

 .הבסהב וקלח עוצלבל קפסה תניוברע (ח)

 הקפסא דעומ

 .הנמזהה תריסמ םולמ הנשמ רחואי אל לעפומו ןקתומ תויהל ךירצ עצומה דויצה

 תנקתה תטיש

 ,הדיחיה לש הניקתה הדובעב עגפת אלש הרוצב דויצה תנקתהל תטרופמ תיבכת שיגי קפסה

 ל ו ב ל ג

 העצהה .הלקת לש הרקמב קותיש יגפמ הדלחיה תא חיטבתש יוביג תרוצ עיצהל קפסה לע

 :טרפל הכירצ

 הבגמה ןקתמה םוקמ (1)

 הבגמה ןקתמה לש היצרוגיפנוקה (2)

 הבוגתה ןמזו לוביגה תטיש (3)

 ךוביגה רנבע בויחה תטיש (4)

 תורשקתהה תרוצ

 .הטיש לכב דויצה תרזחהל תויצפואה תאו תוירשפאה תורשקתהה תוטיש לכ תא טרפי קפסה

 םיריחמ

 ,היביכרמ לכ לע תעצומה תכרעמה ריחמ תא טרפי קפסה

 .םנלשת םרובע שרדב אל וליאכ ובשחי* םריהמ טרופי אלש םיביכרמ

 :תולמעפ-דח תואצוהו םיעובק םלמולשת יפל השעיי טוריפה

 םיעובק םימולשת (1)

 דויצ (א)

 טרפל של תורלכש תטישב .תועצומה תורשקתהה תוטלשמ תחא לכב דויצה רלחמ

 ,ריהמל ףסונ ,טרפל שי הינק תטישב .תופסוב תועשלו תחא תרמשמל םולשתה תא

 .םלמולשתב הינק לש הרקמב (תיבר ללנכ) םיישדחה םימולשתה הבנג תא םג
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 הקזחא (ב)

 לכל םאתהב ,םיפוסמה ללוכ ,דויצה לש תינכט הקזחא רובע םולשתה

 .תעצומ הקזחאו תורשקתה תטיש

 בו -מע5-דה תואצוה תולמעפ-דהח תואצוה (2)

 םייזיפ םיאבגת (א)

 .קפסה י"ע שרדייש יפכ דחוימ דויצבו הנבמב תועקשהה

 תורחא תואצנה (ב)

 .'וכו םילטיה ,םיסמ ,סכמ ,רורחש ,הוטלב ,הלבנה

 הבסה (ג)

 :הבסהה רנבע םלשרדנה םימולשתה

 ליבקמב הדובעהו הבסהה תפנקתל דויצה ריחמ

 הרבחה ?דבוע לש עויסה רלחמ

 םירחא םימולשת

 | תפסונ היצמרופניא

 ,רוסמי חפסנה .הריחבה ךילהתב הדיחיל רוזעיש יביטמרופניא חפסב העצהל ףרצי קפסה

 :םלאבה םיאשובה לע היצמרופניא ,תיתילכתנ הרורב הרוצב

 .םלועבו ץראב ,גציימ אוהש הרבחה .א

 .ךוניח יאשונב הרבחה תויוליעפ .ב

 תא דחילמ המ :ןוגכ העצהב רסמבגש המל רבעמ ,עצומה דויצה לע םיפסוב םיטרפ .ג

 דרשמל םיאתמ נתוא השוע המ ,קושב םייוצמה רונלצה יגוס רתלמ עצנמה דויצה

 .'נכו ךוניחה

 :םיריחמו הקפסא ידעומ ללוכ ,עצומה דויצה תבחרה תניורשפא < .ד

 .עצומה ןורכזה תא לידגהל ןתיב תובמ הזיאב (1)

 ,50%-כב (תיארקא השיג ?בקתמ ,תספדמ ,םיטרס יננוכ) יפקלהה דולצה תבחרה (2)

 .('וכו ,הרקב תודיחי ,םיצורע) תכרעמה לע לודיגה תכלשהו

 :"יופצה בצמה רואלת" קרפב טרופש יפכ ,ןושארה בלשה ירחא םיפוסמ תפסוה (5)

 .(רוקמה ךמסמ לש)



 .ה

 .ח
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 דויצ ,תלטפנא האירקל דויצ :ןנגכ ,גבתנא ןיינעל םיינשעה םיפסנב דניצ יגנס

 .'נכו םליפ-ורקלמל טלפ

 םויק ,הב שומישה תנשימגנ תויתוב ,תעצנמה הנכותה לש תנטלנבה היתונוכת

 םולק ןכו ,התדובעב הדלהיל עייסל םייושעה תוניזנכת יללנחמנ הבכת תנליבה

 .ןהיריחמו ןתשיכר תורשפא ,ןהיאשוב ,תותנכותמ םידומיל תוינכת

 הז אקוד נאל) ולש דויצה ןמ םשרתהל ?דכ םהב רקבל וגל עלצמ קפסהש םינקתימ

 .תוחוקלה לש ןוצרה תועיבש תדימו קפסה לש תורישה תמר ,ותוגימא ,(עצומה

 ,ונתוא םיגיינעמה םיאשוב תוארל ידכ םהב רקבל ונל עיצמ קפסהש םינקתימ

 .תיטפוא האירק ,תרושקת ,םיגותנ סיסבב שומיש :רקיעב ,הדנבעב

 .וגלשל תומוד תוכרעמ תבסהב קפסה לש ובולסב
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 'ג תה פ סב"
 .ה

 [9] זרכמה תושירד ךותמ

 מוסף  4
------ 

 םלקשמו הכרעהה יביכרמ
 נו

 םלקשמנ םזישארה םיביכרמה .1
 ההבי ומה

 20 - דויצ .א

 30 - הגכת .ב

 20 - תנרלש .ג

 30 - הבסה .ד

 םיישארה םיביכרמה טנריפ .2

 בניצ א

 , המצע (1)

 לע הבבעת תועצההש תופצל השק ."זרכמה תושירד" קרפב הטרופ תשרדבה המצעה

 אלה הז ףיעס תרטמ .םינוולכה ינשל תניטס הנכתתו ,תונקידב וז השירד

 .וללה תויטסה תא ךירעהל

 ךריחמו הבחרה תוינרשפא (2)

 תודיהיו םיצנרע תפסוה ,ןורכזה תלדגה ,מ"עיה תמצע תלדגהל תניורשפאה

 .ריחמב תוללקושמ - 'וכנ תרושקתה תכרעמ תבחרה ,תויפקה

 הלעפהה תויחונ (3)

 תיילת ,הספדהה תפש תפלחה ,תספדמה ןוולכו ריינ תפלחה ,מ''עיה תלעפה

 .'וכו הלעפה תולקת לע תורבגתה ,םיטילקת תפלחה ,םיננוכה ןמ םיטרס תדרוהו

 םייזיפה םלאנתל המאתה (4)

 :!גתושרל םידמועה םייזיפה םלאנתב ,דובעלו ,ןקתנמ תויהל ךירצ עצומה דויצה

 ,םוקמ תסופת תניחבמ הלא םיאנתל דולצה לש ותמאתה תדימ תא ךירעב הז ףיעסב

 .'וכו קבא ,תוחל ,הרוטרפמט ,למשחה תשר



 .ב
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 ה ג כ חת

 תולנוגבר (1)

 תוכרעמ בלט ,םיצבקל הינפהו ןוגראה תוטלש ,הלעפהה תכרעמ זתנריש ףקה

 לופינ לרזע ,תורישה תוינכת ןווגימ ,תובכתה תופש גנסנ רפסמ ,תרושקתה

 .'נכו דועתו

 תנליע+ (2)

 ,םוגרתה תוינכת תוליעי ,הלעפהה תכרעמ י"ע םיבאשמה לש ילמיטפנא לנציב

 ,םילארקא םיצבקל הינפה תוטיש תוליעי ,םיפסננה םיתורישה ,ןוימה ,הקתעהה

 .'וכו הפיקעה הספדהה ,תרנשקתה תכרעמ

 תושלמג (3)

 תולתה לא תדימ ,רוצייה ךילהת לש םינושה םיבלשב םייוניש תסגכה תנינרשפא

 ,תוספרה רוזחישו תקספהל תויצפואהנ הספדהה יוביג תנטיש ,םייזיפ םלנקתימב

 םילאמצע םיעטקל תוינכת לצפל תורשפאה ,תויופידעו תומלשמ יובישב תושימגה

 : .'גכו

 לשה תניח (4)

 הרכה ,הרלשי השיג ינקתימ לע םיחטש לש תיטמנטוא האצקה ,הלעפהה תפש תנטשפ

 םיגנלטק םולק ,יופלנה תולקו תויהנב ,םייטבגמ םיטרס לע םלצבק לש תיטמנטוא

 .'וכו תולנכתו םיצבקל

 תוריש

 .הנכתהו דניצה תקזחא (1)

 ,הלקת לרקמב יוביזג (2)

 .םיפטוש עולסונ הכרדה (3)

 .ץראב קפסה לש עדיו ןויסנ (4)
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 ה ב פס ה .ד

 .התוגמיהמו תעצומה הבסהה תטיש תנמישל (1)

 .הבסהה תפוקתב הדיחיה לש חותיפה תודובע ךשמה תורשפא (2)

 םנלאו תעצומה הטישב םילולכה םיעצמאו םימרוגב הבסהה לש תנלתה תדימ (3)

 : .הדיחלה תטילשב

 .הבסה אלל תומייק תוכרעמ תלעפהל תורשפאה םויק (4)

 הכרעהה תטיש .3

 .ללקנשמ ןולצ לבקתלו ביכרמה לקשמב לפכוי ןויצה .ןויצ לבקי הכרעה ביכרמ לכ

 .העצהה לש ?יללכה ןויצה תא הווהת האצותהו ומכנסי םיללקנשמה םיגויצה



 תוסחייתהה טורפ

 ב דויצ 1

 מ"עי .א

 ןורכז 1

 םיצורע (2

 יפקיה דויצ .ּב

1 

2 

)5 

 םיפיטרכ תארוק

 תריהמ תספדמ

 הטיש .א

 תוריהמ .ב

 בחור .ג

 םייטנגמ םיטרס

 סיטילקת

 תלובק .א

 עצוממ השיג ןמז .ב

 בבס ןמז .ג

 םינותנ תרבעה תוריהמ .ד

 םיפוסמ

 הרקב תדיחי .א

 םיסיטרכ תארוק

 תספדמ

 לוסנוק .ד

 תותליאשל םיפוסמ 5 .ה

 -ב םייוסנל םיפוסמ .ו

1. 

 -ב םייוסנל םיפוסמ .ז

. 06 
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 ןיכמתו ,מ.ב.י תרבח לש תועצהה לרקע
- 

 (םיתב 200א) תורפס %

 םייטיאה םינקתמל (1עק6 8) םייטיא םיצורע 3

 (1ץק6 2) םיריהמ םיצורע 5

 הינשל םיתב ןוילמ 4 דע -:תוריהמ

01 800 

 ףות

 3000 221 | דבלב תורפס

 1500 1,ק)[ תויתואו תורפס

112 

 םיננוכ 5

 םיצורע 9

 ופגכ קמח דחא0א

 20 %15  תלובק
 23188 תעצוממ השיג תוריהמ

 םיטילקת יננוכ 4

 (242ןָמ = כ"הס) ורוב
5-8 \ 

 םיוק 36 דע רובחל (א[ [, 0) תיוק בר תוקפ תדיחי

 תוזוחמה דחאב 8

 01100 גוסמ

 200 סא

 הקדל תורוש 0

 לוסנוק

 9300 עתזאדעת ₪0 029 + אפצ 0

 ןימימ תירבע הספדה) 7 9300 גוסמ םיפוסמ 2

 הספדהה תוריהמ .ןימיל לאמשמ תילגנאו לאמשל

 םינמיסו תילגנא ,תוירבע תויתוא 96.30 8%

 .םידחוימ

 .תילגנאו תירבע הספדהה) 12 700 גוסמ םיגצ 2

 .םינוש םיות 96 .םיתב 32 לש תורוט 8

 ב 9350 ץצפפ ואתזצפת (10 026 )

 יד ח פס ג
> 

 תועצהה ירקע

 םיתב 384%- ישאר ןורכז

 םיתב 32% - חוקפ ןורכז

 (50 אם/850 ) עפ וא

 וססא אופא

 (820 83/1850 א /860 )

600 061 1 

 תרשרש

 1100 אז

12 

 3420/3 םינגוכ 5

 120% / 860, טה] 6 םיצורע 9

3333/3330 0 

 םיטילקת יננוכ 4

40 

 8 30 עצוממ

18 

806 18 | 0 

 222 :הרקב תדיחי

 תוזוחמה דחאב 8

 150 011 דע)2509 1

 ( רוט 144 דע הלדגהל ןתינ ,רוט 120) 7

 תספדה תוריהמ

2221 

 תילגנא

 230 - אז

 ,הינשל םינמיס 66 דע ,רוט 2 דע)

 .תירבעו

2002 

1 

 םיפוסמ 2

 .ףלחתמ ירודכ שאר תלעב הכיתכ תנוכמ

 14.8 2/8 לש תוריהמ ,הרושב םיתב 0

 .םיתב 120 לש יטרדנטס רגאמ

 םסטעעעה תעסעתמ

 .הלנשל םיות 600 תוריהמב םינותנ תרבעה

 "ע רגאמה תלדגה

1000 

 1051/2 הרקב תדיחי

 .(הרושב םינמיס 130) 1052/2 ףוסמ תספרמ

. 
 םיגצ 2

 הרקב תריחי

 גצ

522 

 .(א"כ םיתב 80 ,תורוש 24)) 72

 יטנגמ רגאמ ילכו תרוקב ישקמ ילב ,2740 ומכ) 1



 תוסחייתהה טורפ

 2 ה נ כ ןת

 הלעפה תכרעמ .א

 םיצבק ןוגרא תכרעמ .ב

 תרושקת לוהנ תכרעמ .ג

 תונכת תופש .ד '

 7 7 םיתורש תכרעמ .ה

 םייזלפ םיאנת
2 

 הנכותהו דויצה תקזחא
 == ה

 וסע

 תז6 עסתצפ

 תיארקא השיג רובע םינוגרא 4-ב תכמות תכרעמה

 אסמא

 זאפפא תגאפסא

 תאגאטסא[

 טאסאפפתפס

 :םיאבה םיצבכקב ןידה םירשקב תכרעמה תכמות ןכ

 אאטתמ זזאא

 סאזזאטסספ סגזא

 רח זק ₪ זאכתאם8

 ךזצפ אנתססצטתפ

 0080תב תבלושמ 018% תסת7ע -ה תכרעמ

 אפצ שסתא תתתתאזזנסא 1.

 תרושקת לוהנל תוינכות תיגבל תדעוימ

 ,ןוטרופ ,לובוק ,רבלמסא

0 

 תפש ןיא

 תעס), 090, תעע

 תותפ סוכס ךכל בצקוה 1

 ר"ל 200,000 לש

 תלעפה תכרעמ יתורש

 תורש תויגכות

 תכרעמל רזע תוינכות

 קססעא,תאעסאצךעאנינותנ סיסב

 הבסה תוינכות

 זורוב לובוקל .מ.ב.י לובוקמ - 00801 8
8 

 .זורוב יצבקל .מ.ב.* יצבקמ - 000%

 םיטרס לע םילאיצנוקס םיצבק

 .םייטנגמ

 ךפא] 1400 צאט

 ססאעפש

 הנכות תוליבח

86 ,0185 ,090 ,5187 

 .םייקה םוקמל סנכג דויצה

 .דחוימ דויצ תפסות תשרדנ אל

 .תועש 4 ךשמב עובש - ענומ לופט

 .(םז - ןיכמת) םיפלח - ןסתמ םוקימ

 תדמצה ,(םיב הנושאר הנש) הקזתא יאנכט בשומ

 .תירקעה תרמשמל יאנכט

 .העש יצח לע הלעי אל - הבוגת ןמז

 הבשל תדיחיל תוטיש סדנהמ תדמצה - הנכותה תקזחאל

 דרשממ תוטיש סדנהמ י"ע הקזחה כ"חא .הנושארה

 .בורקה ןיכמת

 דא[

 ו

 לוגלא ,ןרטרופ ,לובוק ,רלבמסא

06 

(1 

 התת, 1

 פחד , וסת, 11אאג08 סזצסת 8
 תאססא4א[] עססטס'ז

 0108,018/2,1א18/2, 0 .םולשת תרומת

 .הרואכל ,םייקה םוקמל סנכנ דויצה

 הרוטרפטמה לש יטמוטוא תוסיו ללוכ ריוא גוזימ

 .ריואה תוכיאו תוחלה

 .רוריק תפסות

 .טורפ ןיא - ענומ לופט

 .םיב תורשה תדוקנ

 .םילשורי

 .םייתעש לע הלעי אל

 .טורפ ןיא



 תוסחייתהה טורפ

 רוכע חוינכות םושיל תוכרעמ יסדנהמ 2 לש עויס דויצ תרכה :םישורדה םיאשונה לכב עויסו הכרדה
1 

 הנכות

 הבסהה ילכ דומל

 .תונחה דרשמ לש ללוכה םינותנה

 ךשמב תישעמ הדובעב םיליעפמ תכרדהו תרשכה

 לנפל םישדוח 3

 תושדרח הלעפה תוכרעמב םתכרדהו םידבוע תרשכה

 .תויפיצפסו תודחוימ תויעבב הלכו .הנקתהה

 .םולשת תרומת ל"נה םיתורשהמ קלח ךונתה דרשמ לט תיחכונה תכרעמה ליעפהל עצומ

 :םולשת אלל הנקתהה רחאלש ןושארה שדוחב ןיכמת ישנא 'ע .ק הק ק תב ןי 0 ד"

 םולשת אלל ועייסי הירחאלו הנמזב ;הנקתה תארקל

 :םיאבה םיאשונב

 תותנו םירקס ,הלעפהה תכרעמ תריצי ,תכרעמה תטילק

 .הדובע ילהונ תריצי ,םינותנ דוכע לכרעמ

 .קוחרמ םינותנ ףוסא יכרעמ ןונכתב הרזעו ץועי

 .תונושה תוינכותב םירופש תסנכהו הכסהב הרזע

 .תטרופמ תינכות .תטרופמ תינכות ןיא

 .םיישדוחכ -ב תכרעמ הבסהה תפוקת .םישדוח 9 דע ךשמב עצובת הבסהה

 .טורפ ןיא - עייסמ םדא חכ לכ ךשמל הדיחיל ודמצוי ןיכמת ישנא 4 לש תווצ

 .תונכותה תכסהב עויסל הבסהה תפוקת

 תורושקה תונכהלו יוסנל בשחמ תועש 117 םיעיצמ 318 תטישב דובעלו הדיחיל ףוסמ ןיקתהל עצומ

 .םולשת אלל שדחה דויצה תטילקב .א"תב ןיכמת לש בשחמה םע

 .וז אלכט לש 5 'ה 2 ףיעס האר - הבסהל הנכות ילכ

 .הנמזה םוימ שדוח 2 .הנמזה םוימ סישדוח 8 הקפסה דעומ

7 

 בשחמ דמעי וש הפוקתב .דויצ תפלחהל םימי 0 בשחמה הנופי ןּפ -ל הנבסות תוינכותה לכש רחאל

 .הנקתה עצובת םימי 5-7 ךותו יחכונה ,דרטמה תושרל רחא

 ןיכמת לש בשחמ לע הדובעה עצוכת הנקתהה תפוקתב

 .ףוסמ תועצמאב

 י וב ג

 .א"תב .מ.ב,י יבשחמ זכרמ .א"תב ןיכמת יבשחמ זכרמ
 הבגמה ןקתמה םוקמ .א

 תושירד תא תמאות היצרוגיפנוקהש העצהב ןיוצמ היצרוגיפנוק .ב

 .ךונתה דרשמ

 .תופסונ תועשל עבקנש ריתמה לע ססובמ תרומת העש תונזוה דרשמ תושרל דמעי יובגה ןקתמ יובגה רובע בויח תטיש .ג

 ,תעש רזחה

 רשאכ 8% לש תיברב שדוח 60-ל םימולשתב הינק תורשקתה תרוצ .0

 .םקדניאל היצחכו רלודל היצחב הדומצ האולהה

 תישדוח תוריכש :הרזחה

 ףילתהל ןתינ סםישדוח 3 תעדוהב ,הנש רחאל (1)

 .תינקל היצפוא םע הנשל תישדוח תוריכש לש וכרע . לש שידה דויצב דויצ טירפ לכ

 .הנשל 20% ףלחומה ביכרמה

 .בוצק ןמזל תוריכש
 הלוכ תכרעמה ריזחהל ןתינ ןמוזמב הינק (2)

 .תנש םותמ
 .תונושה תוטישב דויצה תרזחהל תויצפוא ןיא

 .'וכו שדוח 30 םימולשתב היבק (3)



 תוסחייתהה טורפ

 6 ם י ר *י ה מ .

 .(תופסונ תועש ילב) דויצ .1 דרו יצ 4. םיעובק םיישדוח םימולשת

 א 0 תינק % 2.627 תיטדוח הקזזוא ;% 0 הינק .א

 *%- 1 תוריכש . 23.287 :יטדוח םולשת .ב

 7 6 החנה תיבר 8% יפל דויצ

 2.627 תישדוחה הקזחא

 ב

5 8 

 25.914 | שדוהל כ"הס
 ל"ל 0 הקזחא ושיפר

 15 תנכות

 5 32.770  שדוחל כ"הס

 .תוריכש ריחמב הלולכ הקזחא

 תוימעפ דת תואצוה ,2
 ב

 :רובע בויח ןיא הבסה .א

 םדא חכב עויסה

 01100 ףוסמ

 הבסה ךרוצל כשחמ ןמז

 031 הותפל םולשת אלל תועש 0 ףסונ עויס .ב

 .ליגר ריתממ 70% לזומ ריחמב תועש 0

 .םולשת אלל הנשל ריכב ןתוב - א"כ

 .סולשת אלל - תיעוצקמ תורפס

 דויצה תטילק תארקל םיסרוקב תופתתשהו - הכרדה

 .םולשת אלל

 הבחרה תויורשפא .3
1 

 05 95 00 וז ךרואל .א

 5 .םירחא םיפורצ וא 4700 סקלפוד

 , בחורל .ב

 .םיתב 512%א)דע הבחרה תורשפא .(םיתב 500.000) תורפס 1.000.000 דע ןורכז

 .לשארה ןורכזה י"ע חוקפה ןורכז תלדגה .(םיתב 50.000) תורפס 100.000 לש תונמב

 .רוטקלס גוסמ דחא ץורע םיצורע 20 דע םיצורע .ג

 םייטיא 0

 םירלהמ 0

 םיצורעב הנתומ ,לבגומ אל תוכרעמ 20 דע תויפקיה תוכרעמ .ד

 3780 - 868 (סזתתוגח0!1681 ססנז םיפסונ דויצ יגוס .4

00 - 368007 11108 - 0041081 606 001081 | 3881 

 3735 ס?סקזהתהתהכ]6 םונ((6*

1 

 דויצל ,הנוש דויצמ ץראב ובסוהש תוכרעמ תורכזומ הבסהב ןויסנ .5

 דרשמ ,תואלקחתה דרשמ ,א"נעי ,בוקינ :זורוב לש

 .מ"עב ןוכימ הטד ,יול ידא ,טנוקסיד קנב ,הדובעה
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 4 חה פ סב

 הדעוה ה"נד

 םינותנ דוביעל הדיחיה ,ךוניחה להנימ

 ג"לשת 'ב רדא ג"כ םילשורי
 1973 ץרמב 7

 יללכה להנמה ,דלפ דעלא רמ :לא
 תוברתהו ךנגיחה דרשמ

 בשחמ תריחבל הדעווה ח"נד :ןודנה

 11.9.72 םוימ יונלמה בתכ יפ לע .1

 ךוניחה דרשמל בשחמ יתורשלו בשחמל ,הלנפל ושגוה רשא תועצהה תא תדענוה הנחב

 .היתננקסמו הדעווה תדובע תיצמת ןלהלנ ,תנברתהו

 :ולה תונושה תורבחה ידי-לע ושגוהש תועצהה .2

 ןיכמת תרבח .א

 .מ.ב.ל תרבח .ב

 .לס.לד.לס תרבח .ג

 לדרשמ ןוכימל זכרמה .ד

 .םדקומ בלשב זרכמה ןמ השרפ .לס.יד.יס תרבח

 לע ,תוברתהו ךוניחה דרשמ לש בושחלמה תולנכת רואל יכ דחא הפ הטלילחה תדעונה 3

 :תואבה תוביסהמ דרשמה לש האלמו הרלשי הטילשב היהי רשא בשחמ לעפתל ךישמהל דרשמה

 .תולנכרצה ויתודיחלו דרשמה תלהנהל תכרעמב האלמ הטילש .א

 .ההובג תורלש תמר .ב

 .הלעפהב תושימגו תויופידע ןתמב הרישי הטילש .ג

 .תוברתהו ךוניחה דרשמ לש לדוג רדסב ןכרצל םישמתשמ תבר הביבסב הדובעב םיישק .ד

 .תרושקת תוכרעמ - תותנכותמ דנמילו לוהינ עדימ תוכרעמ חותיפ תויורשפא .ה

 .השידח תכרעמב הדובעל הלועמ םדא-חכ תכישמ .ו

 :לש תועצהה 2 ןיב הריחבה לע דקמתהל הדעווה הטילחה ליעל רומאה רואל .4

 "ןלכמת" תרבח .א

 .מ.ב.ל תרבח .ד
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 :םלאבה םלמרוגה תא וללכנ שארמ ונעבקב רשא דוקינו םינוירטלרק יפ לע הלקש הדעווה .5

 .(הבסה תויולעו תורישי) תויולע ,הבסה ,תוריש ,הנכת ,דויצ

 :אלה הדעווה י"ע דחא הפ המכוסש תועצהה לש בושיחהה תחסונ .6

 :רשאכ

 .המצעל טרפ םיפיעסה דוקינ -

 .המצעה יפיעס דוקינ -

 .זורובו .מ.ב.* ןיב תוצרהה ינמז סהי - 

 .1:1-כ וניה םיבשחמה ןיב סחיהו תוצרהה לנמז לכ דחא הפ המיכסה הדעווה

 ,תורבחה לש ןנלע ימי ,תועצהה תרגסמב הדעווה לרבחל ורסמנ רשא םינותנה יפ לע .7

 םע ומיוקש תושיגפה ןכנ תוברתהו ךוניחה דרשמ ?לשנאו תורבחה יגיצנ לש םירבסה

 .ועצוהש םיבשחמה לעוציב תא הדעווה הלקש םירחא םלבשחמ ינכרצ

 תויועמשמה לכ ןובשחב ואבוה ,ןוירטלרק לכל הדעווה הנתנ ותוא דוקלינה תרגסמב .8

 ,הבחרה תויורשפא ,עצומה דויצה תניולע ללוכ רחא וא הז בשחמ תריחבמ תועבוגה

 .םלכרעמה תבסה תולעו הקזתא ,המצע

 :ושגוהש תועצהה לש ןכרע .9

 רלוד 1.725.000 - .מ.ב.ל תרבח .א

 רלוד 1.384.000 - ןיכמת תרבח .ב

 :אוה ר"ויל טרפ הדעווה י"ע עבקנש עצונממה דוקינה .0

 'קנ 80 -  זונרוב תרבח .א

 'קנ 80 - .מ.ב.ל תרבח .ב

 :הדעווה ר"ולה לש דוקינה ,1

 'קנ 94 - .מ.ב.י תרבח .א

 'קנ 52 -  זורוב תרבח .ב

 :וניה ר"ולה תעד תא ללוכה עצוממה דוקלנה 2

 'קנ 83,4 - .מ.ב.י תרבח .א

 'קנ 74.8 - ורוב תרבח .ב
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 םירלחמה ?סחי יפ לע דחא הפ טלהוה 21.1.73 םויב המייקתהש הדעונה תבישיב

 ."ןיכמת" 'בח תעצה תא ןנחבל ב"הראל אציי הדענוה גיצב יכ ,ןלהל םיעיפומה

 .זרכמב "ןלכמת" תרבח הכזת ,תוחפ וא 'קד 130 הלהת בשחמב קרבמה תצרה םא היהו

 .'קד 108-כ לש ןמזב ב"הראב הצרהה תא העצב "ןיכמת" תרבח

 תרבח התכז 6 ףיעסב תאבומה אהסונה יפ לעו ,9 ףיעסב בוקנכ םיריחמה שרפהב

 .(12 ,11 ,10 םיפיעס) אוהש דוקיג לכ יפל זרכמב "ןיכמת"

 בשחמ שוכרל תוברתהו ךנניחה דרשמל דחא הפ ץלמומ היה ,ללעלד הדעווה תטלהה יפ לע

 ."ןיכמת" תרבח לש

 הקיזב תמכתסמה הירצומ ריחמב הלזוה לע .מ.ב.י תרבח המסרפ 1973 ראורבפ שדותב

 .% 94,000-כב תוברתהו ךוניחה דרשמל התעצהל

 תקלזב תמכתסמ רשא היריחמב הלזוה היופצ לכ ןיכמת תרבח תעידוה 1973 ץרמ שדוחב

 .% 52,000-כב תוברתהו ךנניחה דרשמל התעצהל

 ולא םישודיח .םינרסכאה תבסה ןיגב % 48,000-כ לש ךס זנרוב תבוחל ףקזנ ,ןכ ומכ

 זורוב תעצה תא ,4 1.630.000-כל .מ.ב.י תעצה לש תללונכה תנלעה תא םיאלבמ

 .% 252.000-כל םהיניב רעפה תאו 4 1.378.000-כל

 ר"ויה טעמל הדעווה ירבחה תעדל הבשמ וביא ,םלרלחמה שרפה תא ןיטקמה הז לוניש

 .14 ףיעסב אבומכ תוצלמהה תא תילכלכו תיענצקמ תואר תדוקנמ

 לכ חינהל דוסי ונל שי .הדעונוה ירבה בור תצלמה תוברתהו ךוניחה דרשמ לבקי םא

 ןיב רעפה תא לידגהלנ "ןיכמת" תעצה תא תללנכה תולעה תא דלרוהל מ"ומב היהל ןתינ

 .16 ףיעסב רומאכ .מ.ב.י תרבחה תזרכה לנפל התלהש וזל המנד המרל תועצהה

 .ףסוג ןוידו ןוביל ךרוצל ךתושרל תדמוע הדעווה

 ,ה כר בב

 ןיקלא .1 )-( 

 ןייטשרוב .מ (-)

 ןמזוג .ר )-( 

 לגס-יולה .ר )-( 

 תימע .ד | +(-)

 ."ןיכמת"ו .מ.ב.י תנרבח ורבצש תודוקנה לש תיתאוושה הלבט ב''צר
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 הכרעה תלבט

 טירפה 0

 דויצ .1

 דויצ

 םיאנתל המאתה

 הנכת .2

 תוינוגבר

 תוליעי

 תושימג

 תויחונ

 םיתונריש .3

 הקזחא

 לובג

 הכרדה

 ןויסנ

 הבסה .4

 תומישי

 הבסהה תפוקתב חותיפ

 תולת

 הבסהב ךרוצ יא

 םוכיס

 דויצ

 הנכת

 הבסה

 םיתוריש
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 'ז חם 5 סבג

 הדעוה ר"וי טועמ תעד

 מוסף  1

 ג"לשת 'ב רדאב 'ט

 1973  סראמב 3

 יללכה להבמה לא

 וללכה להנמל הבשמהו

 דרשמל בשחמ לע זרכמ :ןודנה

 תא םכנויעל ףרצמ יגירה ,וגיתוחישל ךשמהבו ,בשחמה לע הטלחהה תארקל

 .ןודגב יתנרעה

 רתוי הרצק ךרד יתאצמ אל םלוא ,ךורא ךמסמב םכתואלהל ץלאב יננה

 .תרתא נא וז הטלהה לש תנלועמשמה תא ריבסתש

 ,ה כר ב ב

 ןיקלא ילתפנ



 .א

 .ב
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 הדעוה תונקסמ

 - הדעווה תטלחהל םאתהב (1

 יתוכיא דוקינ

 8 זורוב

 .מ.ב.י

 הדוקנל ריחמ

11 
*'* 

10 

 11 10 144 .ב.

 - תורחא םילמב (2

 .זורוב לע דרשמל הפידע .מ.ב.י - תיתוכלאה הנקסמה (א)

 .רתוי* לוז זנרנב ריחמ (ב)

 .זורנבל הלק תופידע - תינכטה הבקסמה (ג)

 .מ.ב.? תבוטל תודנקנ 1-2 לש יונש ,*""* לדבה םייק אלו טעמכ ישממ ןפואב (ד)

 .הנקסמה תא ךופהל היה יושע זורוב תערל נא

 .מ.ב.ל תרבה םע תורשקתה לע ץילמהלמ ססהמ לתילה אל הדעווה תגקסמ לש הז בצמב

 םושמ הדעווה י"ע ןובשתב וחקלב אל םתיברמ רשאו ,ןלהל םתוא הנגמאש םילנקישה רואל

 .דרשמה ילוקיש םנחתב םלאצמנ הלאש

 סוג תוכרעהו תנרעה

 ל ל ל כ 1

 הגשמ השענש ?ל הארנ ,היתונקסמו הינולצ ,הדעווה תדובע לש תיביטקפסנרטר היארב

 קפתסהל םוקמב ,רלחמ לשנ הבסה לש םיטקפסאב ןודל הדעונהמ ובשקבשכ וגידי-לע

 .זרכמה תושירדל ותמאתהו דויצה תורלשכ לע תיעוצקמ תעד תווחל תשקבב

 דרשמהש ריחמהו ,הב םלכורכה םיגוכלסה ,הבסהה תולאדכל םיעגובה הלא םילונקיש

 רוכזל שי .דרשמה תלהנה לש הילוקיש םנחתל םיבייפוא ,ןוכיס אלל ,נב דנמעל ןכנמ

 .ץגנח לשנא הדעווה ירבח ויה ר"ניה דבלמ יכ

 ןוידל רבעמ דחוימ לקשמ םהל תתל שי לכ יל הארנש םיטנמלא רפסמ רנקסל הסנא

 םיחנומב םיטנמלאה לכ תא ךירעהל ןתינ אל ;הדעווב ךרענש יפיצפסה יעוצקמה

 .םייתוכיא םיחנומב קר וחתונל םקלחו ,םיילכלכ
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 הבסתה תניועמשמ (2

 םג .זנרוב בשחמל הבסה עצבל ,תיבכט הביחבמ ,ןתלבש הדעננה תחבהל םיכסמ ינא

 ?ריחמ הזלאבו הבסה עצבל יאדכ םאה איה הלאשהנ ,היופצ הבלא תילטנט הלפמ

 ת נ ר ע ה

 .םיגש 5 ךשמל תנפסות + הקזחה + תינק ריחמ רלחמ +

 בשחמב שנמיש רובעב םימולשתל 53,000 ןנבשחב נחקלב תופסנתב - זורנב ריחמ ** 

 ךרעמ תבסה ימד רלוד 47,000-ו ,םישדח 9-כ ךשמב םילשוריב ןקתויש יעראה

 הדעווה המיכסה אל נלא יבש דבלמ .1401 תפשמ תוינרטסכאה תורגבה תנבלחב

 .ףיקע וא רישי ,ףסגג האצוה ףיעס םנש ,זורוב תבוחל ףלסוהל

 :תואבה תניעבה תא לוקשל שי הבסהל רשקהב

 ןוכיסה תויארכ .1

 חותיפ בוכיע .2

 הבקתהה *?ותיע .3

 תויטסיגול תויעב .4

 .הבסהה ןנגרא .5

 ןוכיסה תויאדכ (א)

 .וכותב םיגותנ דוביעל 'חיה תובלתשהו ךוניחה להנלמ תננגראתה .1

 .ךונלחה דרשמב 'חיה לש הדיקפתו התובישח םוקמב ,יונלש םיחלטבמ

 .'וכו רתול בוט תוריש ןתמ תורעתהנ תובלתשה רתי התע ןה תולעבה רקיע

 .ל"בה תופידעה רדסמ החסה התנעמשמ - הבסה

 .תורגבה תוניחב תואצות תקפהב דקתשא דרשמה לקתנ םהבש םיישקה םיעודי .2

 הנשה .תולנכותב תונוש תולקתמו בשחמ ןמז רסונחמ עבנ םיישקהמ קלח

 תלועפ .בצמה תא רפשל תנמ לע ,הקידב זכרמב רכינ םוכס דרשמה עלקשמ

 .החלצה חיטבהל היושע ונדצמ הליבקמ רנפיש

 זכרתהל ,תוינכותה ןוקיתמ תופידעה תא תונשל הז בלשב ?אדכ םאה

 ?הרבעש הנשה לש "תונויזבב" ןכתסהלו שדח בשחמל ןתבסהב



 (ב)

.3 

.4 

7 145 - 

 ונא ,םירומה תורוכשמ תנאצות לע הטילשב םלטעמ אל םיישק םנשי

 תונעטה רפסמ תא תיהפהל תנמ לע תואצותה רופיש לע תעה לכ םידקוש

 רכש ייונש םיקפדתמ קרפה לע ,םירומה רוביצ לש תוקעצהו םירורבה

 .םהיבגל מ"ומה םייתסה אל ןיידעש

 רבדכ ,בסהלו תויופידעה רדס תא תונשל ,הלא תוביסמב ,יאדכ םאה

 תמלשומ הבסה ןיאש החנהב תאזו ,זורוב בשחמל תוינכתה תא ,ןנשאר

 .תואיגשמ היקנו

 ןקת ןוגכ ,םירחא םיטקיורפ יבגל םג לואשל ןתינ תורחאו ולאכ תולאש

 .'וכו םיטנדוטסל תואוולה ,תוינרטסכא ךונניחב מ"לכש ,ס"יב

 תותיפה בוכיע

 לבלשב םיאצמנה םיאשוגמ םידבועה ץמאמ טסול הבסהה תפוקתב יכ קפס ןיא

 ?הזכ בוכיע ריחמ והמ :הלאשה .הבפהל - הנתיפ

 :תותיפב םיכורכה תויעבהו םיאשונה

 לבקל המגמב 'ט-ו 'ח ,'ז ,'ו תותיכ ידימלת לע םידימלת ץבוק תלחה 1.

 .תותיכה ןיב הרישנהו רבעמה לע היצמרופניא

 םלירומ ,םיברע םירומ םייביבה 'ט 'ה ?רומל תרוכשמה תואצות תמאתה

 .הלסולכואה תא םילשהלו ,תויורבזגה תדובע לע לקהל ,םידבנע םירעבל

 .םילברע רפס-יתבלו םידלי ינגל ןקתה תוינכות תמאתה

 .הארוהב א"כ לוהינ ךרעמ ןננכת

 דרשמה תודיחילו תוזוחמל יזכרמה בשחמה ןיב ,תרושקת תשר ןונכת

 .(םדא תכ ,ןקת ,ךוניחב ,מ"לכש)

 .םישדח םיטקיורפ המצע לע לבקל תורשפא הדיחלל היהת אל וז הפוקתב

 .תירשפא יתלב זכרמהו ביבא-לת ?ירומ תבסה לש םינמזה הולב הדימע

 ,זורובל מ"למהמ כ"חאו מ"למל הליחתב - הלופכ הבסה לש הביטנרטלא תמייק

 .םיבר םינוכיסבו תופסונ תולודג תואצוהב ךורכה רבד
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 בשחמה תנקתה יותיע (ג)

 .הבסה לכ אלל ,לירפא שדוחב ,דימ לעפומו ןקתומ תולהל לוכי .מ.ב.י בשחמ

 םא ,ךדלאמ .תחא תרמשמב םיחכובה וביכרצ קופיס רשפאי אוה ותנקתה עגרמ

 תוינכותה לכ תבסה רחאל אלא בשחמה תא טולקל היהי ןתינ אל זורנבב רתבנ

 - יתעדל אלה .מ.ב.יב הריחבה תנעמשמ .רתוי רחנאמ שדנה 12 דע 9-מ

7 

 .זכרמהו א"ת לרנמ תבסהל תילמיטפונא תנרשפא

 .ץיקב תוניחבה עוציבל תויבכת בוטנ קיפסמ בשחמ ןמז תחטבה

 .םיטקיורפה ראש לכל תורישה תמר תאלעה

 .םידחוימ תוהודל רתני ריהמ הבוגת ןמזל תנרשפא

 .הלילב דובעל ךרונצה לוטב י"ע ,םידבונעל רתוי םלחונ הדובע לאנת תריצי

 ןתלנו ,םימדקתמ ןונכת יבלשב םיאצמנ םדא תכ לוהינל תרושקתה לאשוב

 תחנזהל םורגת הנשל הי?הד .הלא םימנחתב םיינסינל רתלאל תשגל היהי

 .(בוזעל םייושע םידבנע) התשעב רבכש העקשהה דוביאנ אשננה

 רבדה .זרכמה אשונל הדיחיה תלהנה י"ע הלוככ הבור השדקוה הפלחש הבנשה

 המימת הנש ךשמיתש הבסהה תלועפ .הדיחיה ברקב לרומה תורערעתהל םרג

 תורדרדתה ךשמהל םורגל הלולע תיביטקורטסנוק הלועפ הניא העבלטמשו

 .םירהא הדובע תנמוקמב םירגתא שופיחלו לרנמה

 תולטסיגול תויעב (ד)

 ךשמל ,בשחמ תדמעה אונה "ןלכמת" תרבח י"ע ןתינש םייניבה תפוקתל ןורתפה

 תיעבל ןורתפ םושמ ךכב שיש תורמל .הבסהה עוציבל ןגו תיבב ,םלשדח 9

 .םהילע התעד הנתנ אל הדעווהש תופסונ תויעב תומליק ,הבסהה תנמישי

.1 

.2 

.3 

 .םירמהלו םידבועל הרובחת ירודס תויעב

 .תופסונ תועשב ךרוצ

 .זורוב בשחמו דרשמה ןיב תדמתמ העובתב םידבועה ת?ברמ ואצמי וז הפוקתב

 .םידבועב הטילשה רערעתת הרובחתה תויעבלנ ןמזל טרפ

 הבסהה ןוגרַא (ה)

 ;םישדהח 9-ב ,זורוב יבגל ,הכירעהל טלחנהו הבסהה תפוקת הנודגב הדענוב 1.

 ,יטמכס ןפואב םכוס .טקיורפ לכ תבסהל םינמזה חול ןונכת ןודנ אל ,םרב

 .זורוב לש יעראה בשחמל ושדחב שדוח ידמ םיווש םיקלחב תודונבעה תקתעה לע
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 תומייק ךדיאמו ,דחמ יביטרגטניא הרנאב יבשב דחא םירנזש ובלש םיטקזנרפה

 .רחא וא הז טקיורפ תבסהל תשגל תיסחי הנגב םהבש םידעומל תויביטקייבנא תולבגמ

 ןויסנ לרסח וננהש בכרמו ךבוסמ עצבמ וגה ,תולועפה םואתו תבסהה ןנגריא (א

 .ותלעפהב

 ץחל ןמז ץחלב ובסויש םיטקינרפ ויהי ,קיפסמ הבסהל ןמזה ךשמש ןכתיש תורמל (ב

 םורגיש רבד ,תויגכתה לש הקיפסמ הקידב רשפנאת אל םהב םיבצמ רוציל לולע הז

 .הדשה י"ע הנלגתתש תואיגש ,רתול ךורא חננטב תואיגשל

 םיריחמ

 .הדעווב ?וטיב ?דיל ואב אלש תודוקנ יתילעה ןאכ דע .1

 ,ןובשהב והקלנ וליא .דבלב םייביע תזיחא יתעדל אנה ,רלוד 200,000 לש שרפהה .2

 ;גומנ שרפהה היה ,םיאבה םיטירפה ,הדעווה י''ע

 רלוד 47 ,000-כ זורובל ינויח טזרפ תפסנת (א

 " 100 ,000-כ םדא חכ לע תופיקע תואצוה (ב

 " - 25,000-כ םירמוח לע תואצונה (ג

 " | 75,000-כ תיראש ךרע (ד

 " - 30,000-כ לודיג ריחמ (ה

 .תונוכנה תויצרופורפב רלוד 200,000 לש שֶרפהה תא גיצהל םנקמה ןאכ .3

 סח* .תוריל ןוילמ 4-כ םויכ אוהש ןוכימה ביצקת כ"הסמ 1/3-כ ןה בשחמה לע תואצנהה

 ,תוריל ןוילמ 25-כ ואצוי תואבה םינשה 5 תצורמב לכ החנה ךותמ .דיתעב תחפיו ךלי הז

 .רתויב יבגל יתועמשמ וניא ,רתול לודג וליפא וא הזכ לדנג רדסב הז שרפה

 ₪ ב 25 ו)

 לחכונה בצמב םא .היריחמ תא ללזוהל הרבחה היושע ןיכמת םע מ"ומב יכ ןכתיש ונל עודי

 "ןלכמת"ש החנהב םגש ?ל הארנ .מ.ב.י תעצה לש תופידעב קפס לכ יל ןיא םיריחמ לש

 .ןויחמו ליעלד תודוקנה לומ בטיה לוקשל שי ,היריחמ תא ליזות םנמא
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 'ז | ה פ סבנ

 טועמ ח"ודל תורעה

 מוסף  2

 דובכל
 דלפ דעלא רמ
 יללכ להגמ
 תוברתהנ ךנניחה דרשמ
 םילשורל

 ,דבכבנה דלפ רמ

 .תוברתהו ךוניתה דרשמל שדח בשחמ תריתבל הדעונל ךדי לע יתינמתב 1972 רבמטפסב 11 -ב

 ונלנמתנ ונתשלש .ןייטשרוב ריאמ רמו לגס-יולה היממור ל"אס וז הדענול ונמתנ למע דחי

 דובעל הדיחלה להנמ ,ןיקלא ילתפב רמ הדעווב ויה ךכל ףסובנ .םיבשחמה ףבעב עוצקמ ישנאכ

 .םיבלצקתה ףגאמ ןמזוג זמר רמ ןכו הדעווה ר"ני היהש ,םינותנ

 תועלצמה תורבחה ןמ תחא ףאש ררבתה בלש לכבש ןוויכמ ,תכרפמו הכורא התיה הדעווה תדובע

 זרכמב ופתתשהש םיפוגה ןמ דחא לכ ,ןכ לע רתי .הינפל וגצנהש תושירדב תובקיידב הדמע אל

 רישי ץתל ןמזה לכ ךשמב לעפוה ךכמ האצותכו הדעווה ינויד לע עדומ ףטוש ןפואב לביק

 .הדעווה לע ףיקעו

 תוטלחה לכ .הליעי אל דאמ לכ םא ,הבוט חורב התדובע תא הדעווה התשע ,ולא לכ תורמל

 ,הדעווה לש התדובע ךשמב ,ולגתנ אלו טעמכ השעמל .דחא הפ ולבקתה הדעווה לש םייניבה

 לכ ,ריכזהל רתומל .אדירג יעוצקמ טופיש היה םדיקפתש הירבה תשנלש ןיב תועד יקוליח

 .הדעווב םתורבחל טרפ ,ולא הדעוו ?רבח תשלש ןיב רשק לכ ןיא

 ןיב עירכי רשא ןולרטלרקה לש ,רשפאה לככ ,יביטקייבואו ילמרופ חוסבל שדקוה בר ץמאמ

 ,דוקג יקחשמב םג קדבנ ףוסבל לבקתהש ןוירטירקה .קדבמה יאנתב ודמעש ,זרכמב םיפתתשמה

 -וטביאה טופשה תא רתוס וגיא ןוירטירקהש השנחת ולבקי םהיצעויו הדעווה ירבחש תנמ לע

 .םילינוצלק םיבצמב יביטיא

 ,םיבושה םיבשחמה לע הדעוה תושרל דמועש עדימה ךללאו ונממש ןמזה תדנקנ לע םכסוה רשאכ

 רשא ,תוכרעהה ושענ זא .םיבשחמה תכרעהל 7.3.73 -ב הדענוה תפסאתה ,ןוצר תועיבשל אלמ

 רבח לכ ידי לע ןתינ רשא ,םיפיעס לפל לרפסמ דוקינ ןקלהבנ תויביטקייבנא ולה ןקלחב

 התיה אל רשא תמייוסמ האצות הלבקתה .ןוירטירקה בושיהל סנכב לבקתהש עצנממהו הדעונב

 .הדעונוה ר"וי חורל
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 בתכבש רהאל .הדעוה ירבת לכ תעד לע ,ךרנבע םכסמ ה"נד חסבל ןניסב השעב הבישי התנאב

 ראש ושרד וז העדוה תכנגל .אנה ויתנכרעה תא ה"ודל ףרצי אנה יכ ר"ניה עידוה ח''ודה

 לש ותכרעה תא ללכ רבכ יללכה םוכסה ןכש ,ולש ומוכיס תא דחא לכ רנסמל הדעוה ירבח

 ךותמ הרזפתנ הבישיה .ותדיהיל יוצרכ ול הארנש ןווכל דוקיגה זעצוממ תיטהב ר"ולה

 :תויורשפאה יתש הדעווה לרבה ןיב הנמכוסת רשא דע דעצ לכ השעי? אלש הנבה

 .דחא הפ ףתושמ ה"וד תשגה .1

 .הדעוה ירבחמ דחא לכ לדי לע ח"וד תשגה .2

 ךדלאמ .םירחא הדעו ירבח םע םג השעמלו ימע רשק לכ ר"ויה םייק אל הבישל התנא זאמ

 תרוקבו תויוגייתסה בתכמ ומעו ךידי לא רסמנ םנמא הדעוה ח"וד יכ הענמשה ?לא העיגה

 .ר"ולה לש

 ,תלבק םגמא םא ,תלבקש ח"נדה תא .רצונש בצמה לש ותרמוחל ךבל תמושת תא תנבפהל יגוצרב

 .ךמסמה ףוגמ דמלל לוכי ךנה תאז .וילע גבמתה אלו וביאר אל ,הדעוב םלרחא םירבהו ינא

 הרקמבש ,הטלחהב דמעל ילבמ ולש יטרפ ךמסמ לש ותשגהו הדענה תדובע לע ר''ניה לש תרוקיב

 םלרהא םירבחו ינא ןכ לע רתי .םכסה תרפה איה ,הדעוהמ רבח לכ ידי לע ךמסמ שגוי הזכ

 ןכלו ,תיעוצקמה ונתרכה בטימב התשענש ,הדעוה תדובע לע תרוקיב לכו לכמ םיחוד ,הדעוב

 לכו הדעוה תדובע ישדח 6 ךשמב התלע אל וזכ תרוקבש דנע המ .הב העיגפ הווהמ איה

 .דחא הפ ולבקתה םילניבה תונטלחה

 ךשקבל ינוצרב תאז טע דחי .יתרכזהש תועומשל דוסי ןיא יכ ,להבמה יגודא ,הוקמ ינא

 לתילעהש תויעבה רורבל ,ןייטשרוב רמו לגס-יולה ל'אס סעו למע השיגפ תופיחדב עובקל

 .הז יבתכמב

 ,ה כר בב

 תימע לאינד ר"ד

 ןייטשרנב ריאמ :קתעה

 לגס-יולה היממור ל''אס
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 'ת ה פ סבב

 הטלחהה דגנ םינועט

 1  ףסומ

 תשיכרל הטלחהה לוטיב רבדב ונינועוטל תוקמגנה

 3 4700  בשחמ

 :יכ ןעטנ הז ךמסמב .1

 .א

 .ב

 הילוקישב המלעתה ,התיהש לככ הדבכנ ,ךוניתה דרשמ רובע בשחמ תריחבל הדענוה

 .םלרחא םיאשונ ?בגל הילוקלשמ המכב התעט ןכ .לקשמ ילעב םיאשונ המכו המכמ

 דרשמ טילחה ןהיתובקעב רשאו תוגוכנ אל תונקסמל הדעווה העיגה ךכמ האצותכ

 .זורוב תרצותמ שדח בשחמב .מ.ב.י תרצותמ ולש יהכונה בשחמה תא ףילחהל ךונניחה

 .מ.ב.יל לש סואל סודמ הבסה עצבל תוגמדזה ובל התיה ל"נה הטלחהה הלבקתב זאמ

 .מ.ב.למ תוינכות בסהל ןכו .מ.למב הדובעל בסוהש (םירומ תרוכשמ ךרעממ קלח)

 .ץראב זורוב דויצ תא תקוושמה ןיכמת תרבח תא בורקמ רתוי ונרכה ןכ ומכ ,זורובל

 ,הלבקתהש הטלחהה תא לטבל ךירצ יכ תיעמשמ דח הנקסמל ונעגה ולא לכ דוסי לע

 .דחי םג דרשמב םיגותנה דוביע אשונו ךוניחה דרשמ תבוטל תאזו

 ,תוריש ,הנכת ,דולצ :םיאבה םיפיעסה יפל בשחמהתריחב אשונ תא הקדב הדעווה

 .ריחמ ,הבסה

 עוציבש ינפמ ,ןיכמת תעצהלו .מ.ב.י תעצהל הווש דוקינ הדעווה הגתבנ דניצה אשונב

 תומוד ולה תועצהה יתשש ינפמ ןכו ,רתוי וא תוחפ ,םיווש ויה קדבימב םיבשחמה ינש

 .('וכו םיטילקת ,'מס) ןהיטרפב

 :.מ.ב.י תעצה תמועל ןיכמת תעצה לש תושלוח 3-מ המלעתה הדעונה

 ןובשחב אבוה אלש רורב ןורתי .מ.ב.י תעצהל שי הבחרההו לודיגה אשונב ד

 בשחמהש דועב 168 לדומל וירחאו 158 לדומל "לודג"ל לוכל 370/145 בשחמה)

 ךירצמ רתוי הלודגה החפשמל רבעמו ,ותחפשמב לודגה אוה זורוב לש מ 0

 .(תפסוב הבסה

 תויתואה לש יפרגה בוציעה תגיתבמ רורב ןורתי .מ.ב.יל שי תספדמה אשונב

 הלעמב הגושאר תובישח שי הספדהה תוכיאל יכ רוכזל שי .הספדהה תוכיאו

 הבר תובישח שי ןכ ומכ .ץות יפלכ .א.נעל הדיחיה לש הינפ ולאש ןוויכמ

 .תיטפוא האלרקל רשקהב הספדהה תוכיאל

 |ב=1
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 ןה ןיכמת תעצה לע ןורתי .מ.ב.י תעצהל שי םייטנגמה םיטזלקתה אשובנב

 תעד . גוסמ קסידה ןיינעב ןיכמת תעצה לש השלוחה ללגב ןהנ עצוהש תפנב

 שיגר אוהו ןיפילח רב וניא ,הלעפהה תכרעמ בשומ וילעש ,הזה קסידה

 וב שמתשהל רשפאש דע בר ןמז תוכחל שי למשח תקספה לש הרקמב .תולקתל

 \ .בוש

 .תועצהה לתשל הווש דוקיב הדעווה הנתנ הלא לכ ףא לא

 לבוקמש ?נפמ ,ןיכמת תעצהל הרורב תופידע הדעווה הנתנ הנכתה אשונב

 הנכתה לכ המשרתה הדעווהו תלברוסמו תכבוסמ .מ.ב.י לש הנכתה יכ בושחל

 אשונב הילוקלשב התעט הדעוותש קר אל ובתעדל .הליעינ הטושפ זנרוב לש

 םע ,םלשורדה ןויסנהו עדיה ולה אל הדעווה לרבחמ דחא ףאלש אלא ,הז

 הנוכנ םא וליפא ."תיחמומ" הטלחה תלבק ידכ ,תורבחה יתש לש הבכתה

 לש הנכתל שי ןיידע ,הליעלו הטושפ זורוב לש הנכתהש הדעווה תנמשרתה

 .םינבומה לכב טעמכ תופידע .מ.ב.י

 .זורוב לש הז לע ךורע ןיאל הלוע .מ.ב.י לש הגכתה ןווגימ

 ,הלעפהה תכרעמ לש תולצפואב יוטיב ידיל האבה ,תילועפתה תושימגה

 לבושה ללגב ,הזמ רתול .זורוב לצא רשאמ רתוי הברה .מ.ב.* לצא הלודג

 םיליעפמ ךיא ללכב ונל רורב אל ןיידע 108  -ה גשומל סהיב תושיפתב

 .זורוב לש בשחמה לע ונלשכ תכרעמ

 העלבק םע ,תודובע לש תלטמוטוא הלעפה תרשפאמ .מ.ב.י לש לועפתה תטיש

 אלהש זנרוב לש לועפתה תטיש תמועל ,םליגירח םיבצמב השעיל המ שארמ

 רוקמ הזו) םיללעפמה לש תדמתמ תוברעתה תשרוד איהו "תיטמוטוא יצח"

 .(תולקתל הלדנ יתלב

 אוה םג הנורחאל ךרעש ,תרושקתה דרשמ לכ ,הז רשקהב ריעהל ילנא יאדכ

 .וז הבלס לשב ףסה לע ןיכמת תעצה תא החד ,בשחמ תריחבל זרכמ

 .הז אשונב התגש ןכא הדעווה יכ הנעטה קוזיחל תובר תואמגוד איבהל רשפא

 לש הלעפהה תרוצ ,תוינכתה תוירפס ,םיצבקה תורפס 1אכע* | -ה :לשמל

 םינותנ ןוגרא תוסיש כמטסמ  ןאכמעמאסע6פ םינקתמב תולתת לא 8

 < ךרוצ היהי םא .ןורתי .מ.ב.?ל שי םלנכבש ,דועו ,תונכת תופש ,םיצבקנ

 ללגב - :דחאב קר קפתסנ םייתניב .הפ םוקמ ול ןיאש ,טרופמ ןוידל סנכנ

 -  גשומ ונל ןיא ,זורוב לש תכרעמב תילרגטניא םיצבק תיירפס לש הנורסח

 .םייפלאל ברקתמ ללוכה םרפסמש ,ונלש םיטרסה תוירפס תא להבננ ריא

 וניא ,ףתושמב ןיכמת ?די-לעו ובידי-לע ,וז הייעבל ןתינש ןורתפה

 ."םירוח" וב שיו ןנצר עיבשמ



= 
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 לש תשדותמ הקידב .ןיכמת תעצהל לק ןנרתי הדעווה הנתנ תורישה אשנגב

 לכו .מ.ב.* תעצהל אקווד לק ןורתי הדעווה הנתנ השעמל לכ הארמ דוקינה

 ...םוכיסב תועט הלפב

 ונלוכ טעמכ עבונ הז אשובב ןיכמת תעצהל ןתינש תיסחל הובגה דוקינה

 וניאש ןויסנ טעמ רבצנ םייתנלב) ןויסגמ אלו השדח הרבחל ןתינש יארשאמ

 .(...לארשאה תא קידצמ

/ 
 ןורת* הדעווה םבמא הנתג ,ותובישחב עירכמ אשונ אוהש ,הבסהה אשונב

 ךותמ ,ןיכמת תעצהל םג תיסחי הובג דוקינ הקיבגעה לבא ,מ,.ב.י תעצהל

 :תואיצמה ןתבמב ודמע אלש םייטרואית םילוקיש

 תיטמוטוא טעמכ הבסה םירשפאמ ןלכמת ידיבש הבסהה ילכ יכ התבה החנוה

 וניא רבדה יכ חכוה .אושנמ השק ןיינע הניא הבסהה ןכ לעו ,תוינכת לש

 רפשל םיאב םניאש ,םיבר םייוניש ןהב םיסנכומ תוינכתה תבסה ךרוצל :ךכ

 תוינכתה תא "םלמהזמ" הלא םייונישו ,השדחה הביבסל ןמלאתהל אלא ןתוא

 .ןתונימאמ םידירומו

 אלא ,תואיצמה ןחבמב הדמע אל איה םגו הבסהה בצק יבגל החנח החנוה

 תינכת :ןיטולהל הגנש הכימתה םישקה םירקמב .רתויב םילקה םירקמב

 ,םימל 4-ב תבסומ תויהל הרומא התיהש ,םירומה תרוכשמ ךרעמ לש בושיחה

 * לב תיזכרמה הטילקה ךרעמב הרק המוד רבד .םישדח 5 רחאל םג הבסוה אל

 .םלבר םיצמאמ םידדצה 2 י"ע ועקשוה

 ןאכ םגו תיטמוטוא הבסהל םילכ שיש החנה החנוה םיצבקה תבסה ןיינעב םג

 םינוש םיצבקלו דיחא וגיא ןורתפה לכ םדוק :הינפ לע תחפוט תואיצמה

 תנבמ ,םייטנגמ.םיטילקת תמועל םייטבגמ םיטרס) םינוש תונורתפ םיגתינב

 אשונב .(הרישי השיג תמועל תבקוע השלג ,הנתשמ הנבמ תמועל עובק

 תייעבל ןורתפ םויה דע ןתינ אל ,לשמל ,ילאיצנווקיס סקדניאה ןוגריאה

 .בר ןמז ?לגפל רבכ חטבוהש תורמל ,הבסהה

 ,ללכב התעד תא הדעווה הגתנ אל תיעצבמ-תילועפתה תכרעמה תבסה תייעב לע

 דאמ תמייק איהש הבתסמ .תמייק הנלא ללכ וזכ הייעבש החנה ךותמ הארנכ

 .דיתעב רתפת ךיא םיעדול ונניאו ,םויה דע ורתפנ אלש תויעבה תחא איהו

 תנוש הז ןיינעב זורוב תשיפת | .תודובע לש לולכֶמ  תצרהל הננוכה

 .ונתדובע תא ונתתשה הילעש ,.מ.ב.ל תשיפתמ ןלטולחל
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 תייעב םוכיסל .תויביסרגטביא תוכרעמ לש הבסהה תייעבל לקשמ ןתיג אל 1

 תנייהתש ךירצ ,אוהש גוס לכמ ,הבסה עצבל לדכ יכ רמול ןתינ הבסהה

 תבכעמ איה ,תרצוי הלועפ הבבלא הבסהש ןוויכמ ,ללכה ןמ תואצני תוביס

 תומילקש ונל הארנ אל ."םישער" הב הסיבכמנ תכרעמה תא תעזעזמ ,הונתלפ

 התרכזותש ,הרואכל ,תובזסה תחא .וביגפלש הרקמב ללכה ןמ תואצני תוביפס

 ןתינ אלש קר אל .הפקת הגיא ,ותטלחה לע עידוה וב ל"כבמה בתכמב

 לדכ ןנילע ץמאמ תושעל ךירצ אלא ,הבסהה ןמזב תוינכתה תא "ןנער''ל

 .נז תובמדזהב "הנרגפתת" אלש חיטבהל

 הטלחהה יכ קפס לכל לעמ םויה רורב .םיטרפל סנכהל םעט ןיא ריחתמה אשובגב

 ,"הרקי" רתוי איהש קר אל זנרוב לש בשחמב .מ.ב.י לש בשחמה תא ףילחהל

 ךרטצל הלעמו הנש ךשמב :תומוצע הנייהת היתובקעב הנמרגתש תואצוההש אלא

 בשחמהו 3 4700-ה ,360/40 .מ.ב.יה - םיבשהמ 3 רובע םלשל ךונלחה דרשמ

 לש תלנוכלימה תכרעמה לכ תא בסהל ןתיב יכ ,הדעווה ילוקיש .מ"למה לש

 ךשמב ,לואש תעבגב ןקתנמה 12 3500 גוסמ זגרוב לש בשחמל ךנניחה דרשמ

 :םילבלאנ ויה ,השדחה תכרעמב תמייקה תכרעמה תא ףילחהל כ"חאו ,םישדח 9

 הלופכה)ןמ 4700 תכרעמ ,ליבקמב ,וגלצא ןקתות םא םגש םיעדוי ונחנא םויה

 םויה :וזמ הריתי .הנש ךות םייתסת הבסהה םא קפס ;(1 3500-המ התמצעב

 .ונילע ןטק רבכ 2 4700 בשחמה יכ םג םיעדוי ונחנא

 :םישרח םירבד המכ ונדמל הטלחהה הלבקתנ זאמ רבעש ןמזה ךשמב

 התא םירושק תויהל םיצנר ונייהש הרבחה הניא איה לכ ונל החיכוה ןיכמת תרבח

 לשמל ומכ ,התעצהמ תועבונה היתויובייחתהמ קלח המייק אל איה ונתעדל .ונרובטב

 תותפל הנננכה תרהצה שומימ וא רוצייו הבסה ךרוצל םילָשּוריב םיאתמ בשחמ תגקתה

 ןמ היה אל ובלצא הגנציי ,השממתה אל הל וניפצש הכרדהה תמר ,םילשוריב ףינס

 רצקה ןמזה ךשמב .תילמיגימ התיה תולעוצקמה ונתושירדל תוגעיההנ הגושארה הגרדמה

 .םילהנמ לפוליחב הוולמ התיהש היצזינבגרואיר םימעפ שולש םלצא התלה רשקב םתא ונלהש

 לגמחנ ןועדג רמ אב וירחאל ןוסרואינש רמ םע ונכשמה ,ריפוא ףסוי רמ םע ובלחתה

 .ןמרטוג םחנמ ר"ד םע ,הארנכ ,רומגגו

 םייטנגמ םיטרס) םיבושח דויצ ?טלרפ המכ ןיכמת תרבח הפילחה זרכמב התייכז םע דימ

 לוסיכ זורובל ןיאש ונל ררבתה תרושקתה אשננב .םתוא וניסנ אלש םירחאב (םיטילקתו

 לכל .ונשפנל ןיכמת תרבח ?"ע ונראשוה הז ןיינעבו ,םימדומה לש םורטקפסה לכל

 .ושממתה אלש - בוט ןוצר לש םיתוריש ונל ועצונה רתויה



 םיטרס) וניבגל הבר תועמשמ ןהל שיש ,תושדח תוזרכה רפסמ םע .מ.ב.י האצל םייתניב

 הביתכ תונוכמ ,דאמ תולודג תויוריהמו תויופיפצ ילעב ,םלשדח םלטילקתו םייטנגמ

 7.8.0.-ה אשונ תא דחוימב ןייצל שי .שדח םוש ונעמש אל זורובמש דועב (םלכסמו

 .זנרובב ותומכ ןיא רשאו א"נע אשונגב המידק תיתועמשמל ךרד תצירפ אוהש .מ.ב.י לש

 ףסונ .ירמגל םינוש םירופיס ינש םה הלא .זורובל .מ.ב.ימו סואל סודמ הבסה ונעצב

 ונחנא זורובל הבסהבש דועב שורדה עדלה ,ובלצא ,ונל שי סואל סוד -מ הבסהל ךכ לע

 .לודג לדבה הז םג .ןיכמת ישנא לש ,םילוכיו בוטה םגוצרב ןיטולחל םיינלת

 ל"עו ןיכמת י"ע ובל ועצוהש םיבשחמהש ןיטולתל ונל רורב םויהש רחאמ ,ףוסבל

 רבדה שורלפ .מ.ב.* לש הרקמב :שדח בצמ ,ונתעדל ,רצונ ,וגילע םינטק רבכ .מ.ב,ל

 המכב יוביג ול שיו ונל עצוהש 370/145 בשחמל ירמגל םאותה ,370/158 בשחמה תנמזה

 וניאשמ 6700 בשחמל הגמזהה יוניש רבדה שוריפ ןיכמת לש הרקמב .ץראב בשחמ ?נקתימ

 .ץראב םוקמ םנשב לובלג ול ןיאו ונל עצוהש 2 4700 בשחמל םאות
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 יה חה פ סב

 הטלחה דגנ םינועט.

 2 סומ

14 

 יללכה להגמה ,דלפ .א רמ :לא

 .תוברתהו ךוניחה דרשמ

 ,ידבכב

 דרשמב םינותנה דוביע תדיחל ידבוע ידי-לע ולעוה רשא תונעטה תא ףתנשמב ונלקש ךתשקבל

 : םלאבה םיאשובגה *"פע תוברתהו ךונלחה

.1 

.2 

.4 

 .תוברתהו ךוגיחה דרשמב םימילקה םיכרצל קיפסמ ןמזומה בשחמה םאה

 .תבסהה תיעב

 .תוברתהו ךנגיחה דרשמב הדובעל ןיכמת תרבח י"ע תעצנמה הגכתה תמאתה

 .תוברתהנ ךוניחה דרשמל ןיכמת לש תורישה תמר

 דרשמל זורוב בשחמ תסנכה תויאדכ אוהש ירקיעה אשונב תפתושמ הנקסמל העיגה אל הדעוה

 .ךוניחה

 .1973 יאמב 18 םולמ ?יללכה להגמה תטלחה תא עצבל םיצילממ הדעוה ?רבחמ 3

 .מ.ב.י דויצב ראשיהל אלא עצבל אל םיצילממ הדעוה ירבחמ 3

 ,חפסבב תואבומ תוקמנהה

 ,ה כר בב

 דרא .ש ןמזוג .ר

 דלפנזור ,י ןמפוה .מ

 למדש .ג לאוקי .א
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 - הדענה לרבה לש םילנקלשה - תפסב

 לאוקי .א ,ןמפוה .מ ,ןמזוג .ר

 .תוברתהו ךוניהה דרשמב םימיקה םיכרצל קיפסמ ןמזוה רשא בשחמה םאה

 .א

 .ג

 :תואבה תודבועה וגינפב ודמע

 .יתכובה בשחמהמ 3.5 לפ המצעב בשחמ ושרד תנברתהו ךוניחה דרשמ זרכימ יטרפימ

 הלועה עוציב רשוכ ןמזומה בשחמל לכ העיבצמ קרמ'צנבה ינחבמכ םיטרפלמה תקידב

 לובגב עצבתהל ךלרצ היה קרמ'צנבה ןחבמ זרכמה תושירד י5-לע) .תושירדה לע

 .(תוקד 108-ב ןהבימה עציב זורוב בשחמ .תוקד 160 לש ןוילע

 לע הססבתה םתגעט .םרנכע "ןטק" ןמזנמה בשחמה לכ ונעט בשחמה תדיהי יגיצנ

 .לדרשמ ןוכימל זכרמה בשחמב תרוכשמה תינכתמ קלח לש עוצלב ינמז

 .תלטבבלר הגיא הז רשקהב םיבשחמה ינשב עוציב ןיב וזכ האושה וגתערל

 לש שדחמ ןוגראל םג .תונוש תורוצב הדובעה עוציב תא םיבגראמ םינוש םיבשחמב

 .בשחמה לע יופצה סמועה לע תזזקמ העפשה ,ובתכרעהל ,ה?הת תויגכתה תכרעמ

 לדי-לע הקזוה ףא וז החבהו ,התכוה זורוב בשחמב תרוכשמה ןרעמ עוציב תלוכל

 .ובגיבפב ועיפוה רשא םיחמומה םידעה ןמ דחא

 דמוע בשחמה םירומ 800 לש םגדימ יפ-לע יכ ונינגפב םוודעב ועבק ןיכמת יגיצנ

 ,םתודע ךיראתב ,התיה ןיכמת לש בושיחה תינכתב לכ ןייצל שי .עונציבה תויפיצב

 .הנוקית תא ענומ דרשמה יגיצנ דצמ הלועפ ףתשל ןוצר יא רשא (200) תועט

 קלפסמ ןמזוה רשא בשחמה לכ תועיבצמ ובידיב תודבועה :ל"נה רנאל וגתנקסמ

 רשא הלאו תומייקה תושירדה יפ-לע ,תוברתהו ךננלתה דרשמ לש םיחכובה םיכרצל

 .זרכמה ךמסמב וגצוה

 .דרשמה תושירדב םייופצ יתלב םייונש ולנחי םאב תוליורשפאה םג ונבררב

 :םינוולכ 3-ב הבחרהל ןתלג ןמזוה רשא בשחמה

 .ףסונ ילאלרפירפ דולצ .1

 .תופסונ ןורכז תודיחי .2

 .תפסונ תיזכרמ דוביע תדיחי 3
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 "תרדס" רונכזל שי ירה ןננכתה תפוקתל ?טבבלר ונל הארב אל אשננה יכ ףא

 הרבה .זורוב תרבח לש תותיפה ףוס הניא (ןמזוה הנממ םגד רשא) 4700 םיבשחמה

 .רתוי הבר המצע תלעב 6700 תורדס תא העיצמ וז

 תבסהה תיעב .2

 .א

 .ב

 לש הליעי הטילק התע תעבומה תלרקלעה היעבה אלה הבסהה תיעב לכ ובל הארנ

 ןיב היצקינומוקב םילישק ורצננ םיסהיה תכרעמ תורדרדיה לשב .ןמזומה בשחמה

 ףתושמב ונמייק רשא תוחישה ךותמ .ןיכמת יגיצנ ן?בו בשחמה תדיחי ידבועמ קלח

 .רתול הירופ םיסחי תכרעמ שדחמ בצעל םוקמ שי לכ ובל הארב

 תרדיס רתאל .האבה תרהצהה תא ,ונינפב ועיפוהב ריהצה ןיכמת תרבח ל''כנמ

 התרגסמב הבסה תינכת ףתושמב רדגות םיתווצה לשאר םע םימ*ז 7-10 ךשמב תושיגפ

 תוכרעמה לש םוגרת) תינכט הבסהה עוצלבל תוירחאה תא המצע לע ןיכמת תרבח הקית

 .הילע הסמעמה ברימ רשאכ (ןקתו תודסמו םידלמלת תוניחב ,רכש) תויזכרמה

 תוכרעמ לש שארמ ןננכתל םינמז ברימב תונפתהל הדיחיה ישנא ולכני ךכמ האצונתכ

 תוכרעמה תמלשהל דע בסמה תווצה ידי-לע וקזחותי ובסוי רשא תוינכתה .עדימה

 .ףטוש רוצללל ןתסנכהו תושדחה

 םלייתסת אל םא .םישדוח 3 דע אוה הבסהה ענציבל שרדיש ןמזה ךשמב לכ איה החבהה

 ןוכימל זכרמ) תויביטברטלא תנכרעמב עוצלבה תואצוה ולוחי ןנכנתמה דענמב הבסהה

 .ןיכמת תרבח לע (לשמל ,ידרשמ

 ?"ל 100,000-כ לש ןוכיס) הלרוהאמ תודמועה תויוברעהו וז הרהצה יכ העדב וגא

 הלהלנ החנהב ,ןבומכ .הבסהה בלש לש ריחמו ליעי עוציב לע לקי (סבקב שדוחל

 .המלשמב דומעל המיאתמ תונגראתהו הדיחיה ידבוע דצמ בצמ ןכ ןוצר

 (80 דיו מו הבכת 3

 .זורוב ?בשחמילש הנגכתה דגנכ תונעט בשחמה תדיחי יגיצנ נלעה ןוידב

! 

. 

 .תויעבה בורל הרואכל תוקפסמ תובושת ורסמנ ןיכמת יגיצב םע םילקתה רשא ןוידב

 לגיצב תבושת םא .(היאר תודע אלו העלמש תודע וז התיה ןכש הרואכל םישלגדמ ונא)

 שי ,ןנורתפ לע תואב תונעטה ברימ ?כ ובל הארנ תובייחתה תביחבב הבייהת ןיכמת

 תאז םתלאש/םתשקיב אל עודמ" :טפשמב וליחתה ןיכמת תובושתמ רכינ קלח יכ ןילצל

 ."ו בתאמ
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 .מ.ב.י לבשחמ תקנושמ הביא זנרנב תרבח :שיגדהל ןנכנל םיאצנמ נגבא תהבכתה אשנבב

 םידיסה שי .דויצב אטבתמש יפכ הנכתב אטבתמה ,הלשמ דנהיי תנרבחה ןמ תחא לכל

 תחא לכ לש םייסחי תובורתי לבגל תישיא הדמע טוקנל ילב .תושיגה יתשמ תחא לכל

 לכרצ לע הנוע זורוב תרבח לש הנכתה יכ קפס ובל ןיא הנכתה םנחתב תורבחה ןמ

 .תוברתהנ ךנביחה דרשמ

 ןיכמת תרבח לש תורישה תמר

 םלנעוט ןיכמת יגלצנ .ןיכמת יגיצבל םידבועה ןיבש םיסחלה תכרעמ תפקתשמ הז אשונב

 עויסה תמר יכ םינעוט דרשמה יגיצב דגנכ ,לוצרה הלועפה ףותישל םיכוז םניא יכ

 לע וז היעב םג אובת םיסחיה רופישל המוזי הלועפמ האצותכ לכ ובל הארב .הכומב

 .ןוצר תעלבשמ הרוצב הבורתפ

 םישיגר םיפוג םהש ;הלשממה שאר דרשמבו םיקבבב לעפומ ןיכמת תרבח לש המנד דויצ

 סחימ םיצורמ םה יכ ונמשרתה םינקתמה ?להבמ םע החלישב .יוביגו עויס תוריש תלאשל

 .הרבחה
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 'ת ה 5 ס נ

 הטלחהה דגנ םינועט->

 | 25  ףסומ

 ד"לשת רייא ב"כ ,םילשורי
 1974 לאמב 4

 תוברתהו ךוניחה דרשמ ,ל"כנמל הנשמה ,ל?לאומש רזעללא רמ : לא

 תוברתהו ךנניתה דרשמב םינותנ דובעל הדיחיה ידבוע :תאמ

 תוברתהו ךוגיחה דרשמב בשחמה תפלחה :ןודנה

 תפלחה לש אשונב ןודל לדכ 12.5.74 םויב ונסנכתה ,םינותנ דובעל הדיחלה ידבוע ,ונא

 .לטבל השירדב דרשמה תלהנה לא תונפל ,עלרכמ תועד בורב ,ונטלההנ ךוביחה דרשמב בשחמה

 ."זורוב" תרצותמ רחא בשחמב ".מ.ב.י" תרצותמ אוהש םייקה בשחמה תא ףילחהל התטלחה תא

 .ץראב התוא תקוושמה "ןיכמת" תרבח תאו 4700-זורנב תכרעמ תא ריכהל ונדמל תפלוחה הנשב

 תקמ הווהמ זורוב בשחמב לתכונה בשחמה תפלחהש תיעמשמ-דח הנקסמל ונעגה וז תורכה רואל

 .תועט

 עגפי ,רוביצ יפסכ זובזבל םורגלי ,ובתרכה בטימ יפל ,רשא השעמל ונדי תתל לכובנ אל

 הדיחילה לש הנברוחל איבי רבד לש ופוסבו דרשמב םינותנה דוביע אשוב לכב השק העיגפ

 .ונלש

 םודיקו חותיפל אלא ,תילכתו תלחות תרסח הבסהל אל ונלצמאמ בטימ תא שידקהל םיצור ונא

 .ונידיב םידקפומה םיאשונה

 ;ה ביר ב ב

. 

 (הדיחיה ?שנא לש תומיתח)

 הדיחלה להנמ :קתעה
 .םידבועה דעו
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 'ח ה 5 סנ ד"לשת ןויס 'א

 תהטלחהה דגנ םינועט 1974 יאמב 2

 4 ףסומ

 תוברתהו ךננחה דרשמ ,יללכה להנמל הגשמה ,ילאומש רזעללא רמ :לא

 םינותנ דוביעל הדיחיה ידבוע :תאמ

 ונתודגנתהל םיקנמנ גיצהל ונשקבתנ ,ןמדירפ קחצל רמ ,ךגיצנ םענ ךתא וגל ויהש תושיגפב

 ."זנרונב" תרצותמ רחא בשחמב םייקה בשחמה תפלחהל תטלחומה

 הרואכל ןיא ,(14.5.74) ד"לשת רייאב ב"כ םולמ ונבתכמב ורסמג םיקנמזבהש הדבועה רונאל

 .לבלנע ןויד םייקל מ"ע םינענ ונירה םכדי לע ונשקבתנש ןוויכ ךא ,םיקומינ תפסוהב ךווצ

 :םירבד רפסמ ריזהבהל ונמצעל הבונה םואנר ובא טוריפ םרט

 ונינפלש תודבועה קרו ךא ןכש ,הטלחהה תלבק ?כילה תא רכזאל םכדצמ ךרנצ היה אל .1

 .וניביבש ןוידל תניטנבלר ןניה

 ,"דרמ" לש תוליוותה תא ןוידב ונתדמעל קיבדהל שקיעה ןויסנה תא לכו לכמ םיחתונד ונא .2

 םייבינע יתלב םיקלפא לא ןוידה תא טיסהל לשונכ ןויסנ ךכב םיאור ונא .'דכו "שטופ"

 .םלדדצה תודמע ןיב םידוגנה לש תקדצומ יתלב הפרחה ךות

 דוביע תריסמל ןויסנ ןינעב דרשמה תלהנה יגפב ,לוכיבכ ,תוהותפה תויצפואה רוכזיאב .3

 םיעצמא תטלקנו ךונהה דרשמב םיננתנ דוביעל הדיחיה קוריפ ,והשלכ ףוגל םיגותנה

 תדמעה-לא ךות תמייקה היעבה דומילב הקמעה רסוחל יוטיב םיאור ונא ,הב םידבועה דגב

 .לכל לעמ דרשמה תבוט

 תלבקב הדיחיה ?דבוע ףותלש-לא תדבוע תא ןקתל דרשמה תלהנה לכות התדמע יונלשב .4

 ולכוי אלש הדיחיה לדבוע יבגלו דרשמב םיבונתנה דוביע יכרצ לבגל תילרוג הכ הטלחה

 תומסרופמה ןמ .תוגורחאה םינשב םיבר םיצמאמב םדי-לע הנבנש המ לכ סרה םע םילשהל

 הלוהינ ךרדב ןהו הדובעה עוציבב ןה םתדובע םוקמ לע תוכז שי םידבועלש םויכ

 הנה דרשמב םינותנה דוביע אשנב תריצי לכ .םתדובעל סחיב תוילרוג תוטלחה תעיבקבו

 םתבוח רשאו ,וז הריצל לע האלמה תוכזה םהלש ,הדיחיה ?דבוע לש םהיצמאמו םחנר ירפ

 0 .העיגפו סרה לנפמ רמשמ לכמ הילע רומשל
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 תוצעיתהב הכרפהל גא מ"נמל אשנב םביא הלא םיקומ?ב .ונגתדמעל םיירקיעה םיקומיבה ןלהל

 .םיחמומ םע

 .א

 .ה

 םיעבונה םיעוזעזהו ךכב הכורכה הבסהה תיעב לע ,ינש בשחמב דחא בשחמ ףילתהל תנמ לע

 םושב ןיררוע ןהילע ולהל אל רשא ,ללכה ןמ אצו* ןפואב תובוט תוביס תנשרדנ הגממ

 .ובלגפלש הרקמב תומייק ןנלא הלאכ תוביס .ךילהתה יזבלשמ בלש

 ,ג"לשת רייאב ז"ט םולמ) ןיקלא ילתפב רמ לא יללכה להנמה בתכמבש 2.ד.4 הקספב

 רופישל הבושת"כ הבספהה תרגסמב תגיבכתה "יובישו ןונער" לש קנמצג אבנמ 53

 ."ןנכלמה תדובע

 החוטב "ןיכמת" תרבחו ,םלרובס ונא הבסהה אשונב הנורחאה הנשב ונשכרש ןויסנה ךותמ

 .ןוכנה אוה ךפלהה .תוינכתב םייונלש תסנכהל המלאתמה תונמדזהה הניא הבסההש ,ךכב

 ףיסוהל אל מ"ע לחרכה ובלאש לונלש תושעלמ ,שא ינפמכ םירהזבנ הבסהב םידבועה לכ

 .םלמייקה הלא לע ןנכיס לש םלטנמלא

 םילדבהה ןמ האצותכ .םייניצר םינוכ?ס ובוחב אשונ הבסהה ךילהת יכ לילעב ונל תכנה

 תא ןה תונשל ךרוצ שי ,תובכתה תופשו םיצבקה ןוגרא ,הלעפהה תוכרעמ ,םיבשחמה הנבמב

 םביטב הפלרח הדירל היופצ ךכמ האצותכ .לועפתה תוטלש תא ןהו םיצבקהו תוינכתה

 .םיגכוממה םיכרעמה לש םתונימאבו

 ,םהל תולרחאה תא ונתאמ ריסהל םינכומ ונניא ,וללה םיכרעמה לע םידקפומה ,ונא

 .הראותש יפכ ,םיכרעמב העיגפה םע םילשהל לכונ אל ךכ םנשמו

 ,.מ.ב.ל תכרעמ לש היתובוכת תא ןנבשחב וחקל םתונכתו םימילקה םיכרעמה ןונכת

 .לטירק ונלה "זורוב" בשחמב הלאכ תננוכת רפסמ לש ןרדעהו

 האר) תורשה אשונב הלבקש טידרקהש תעדל ונתכונ "ןיכמת" תרבח םע וגיעגממ האצותכ

 ,התעצהמ תועבובה תויוביהתהב רבודמה .קדצומ היה אל (3.2.4 הקספ ,ל"נה בתכמה

 ןורתפב ונתארקל תכלל םימיוסמ םירקמב ,תוגוכנ לאב ,םינמז תותולב הדימע-יאב

 .הלנקל הכרדהב ןכו תויעב

 דיתעב תשרדנה תפסונה תובחרתהה אלל וליפא ,םלרומ תרוכשמ ךרעמ לש יחכונה ופקיה

 םייוצרה הדובעה יבקת יפל "ןיכמת" י"ע עצומה בשחמב עצבתהל לכול אל ,בורקה

 .םינותנה דוביע םלועב םילבוקמהו
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 לש הרקמב יכ הנקסמל הדיחיה ידבונעמ םיבונטנ םיבר ועיגה ליעל רונמאה לכמ האצותכ .ז

 הדלהלה תוררופתהל איבת םתשירפ .הדיחלב םתדובע ךישמהל םעט ןיא בשחמה תפלחה

 .םלנשה ךשמב התנבש המ סרהלו

 תא ףילההל הטלחהה ליונישל עירכמ ףאו לקשמ-דבכ קומינ הווהמ הפוגל וז הדבונע

 .בשחמה

 הדיחלה ?דבועל ןומיא תשחור הניא דרשמה תלהנהש השוחתה ןמ םלעתהל םילוכי ונא ןיא

 .םתולעוצקמבו םתלוכיב הגימאמ הנלאו

 םה קרו םה רשאכ הזכ רשא סחיל םייואר הדיתיה ידבוע ויהי עודמ םיניבמ ונא ןיא

 ומצע לע לבק* אל ץוחבמ החמומ םוש .םלנותנה דוביע אשונב דהשמה ינמאנכ שמשל םיכירצ

 .ותויחמוממ תועבונה תואצותל תוירחא לכ

 לש םתצעל דוגינב םג ולו תערכמ ובתעד היהת םינותנה דוביע אשונבש ונא םירגבס ךכיפל

 .ץוחבמ םיחמומ

 .התוא תשדקמ הניא להשלכ תוכמס י"ע הטלחה תלבקש חיכו? ךא הטלחהה יוניש

 אשונהו דרשמה תבוט רשאכ םלרבד לש םפוגל היהת וז הינפל תוסחיתהה יכ םינלמאמ ונא

 המ לכ לע ,תינוצלק הדמעל הדיחיה ידבוע תא רורגלמ תוענמה ךות ,לכה יניע דגנל

 .ךכמ עמתשמש

 ,הכרב ב

 םינותנ דובעל הדיחיה ידבוע (-)
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 1973 רבמצד 1

 'ט ה פ סב 1 60.4.30.2 :רפסמ

 תועצהה יריחמ

 1 .ףסומ
 .תוברתהו ךנביחה דרשמ ,ןמדירפ .* רמ :לא

 רחאל םייוניש ולח םאה ןנתבל ונשקבתה ךובניחה דרשמ ל"כנמ לש ותכשלב הכרעב רשא השיגפב

 .םילנלבה תפוקתמ תועבובה תוכלשהה תא ןכנ ןיכמת תרבח לש התעצהב זרכימה

 :וגאצמימ ןלהל

 העיצמ ,זרכלמב וביוצש םיטרסהנ םיקסידה לש רוצי* תקספהמ האצותכ - דוזצב םייוביש .1

 .% 9,720 לש תפסות בייחי הז םלנא בוט רתניו ליעי רתול דניצ ןיכמת תרבח וגל

 דרשמ ?דיב איה הטלחהה .% 19,200 ךוסחל לכנב ליעי תוחפ דויצב ראשהל הצרנגש הדימב

 .ןיכמת תעצה יבגל ידיחלה יונישה אוה הז יוניש .ךוניחה

 ,הבמזהה תלבק רחאל המיכסה אלה זרכימב התכז ןיכמת תרבחש תנרמל - ריחמב םיינביש .2

 :תואבה תוחבהה תא תתל ,ןתמנ אשמ ךות

 ל"ל | 878,000 = % 175,000 ךוניתה דרשמ דויצ לע הלשממל החנה

 ל"ל 0 ןקתלמה תמקהב תופתתשה

0 

 תרוכשמה ידוביעמ קלח ךוניחה דרשמ הנפיה זרכימה רחאל - ןנכימל זכרמב תואצוה 3

 .שדוחל י"ל 80,000-90,000-כב תמכתסמ תישדחה תולעה .ידרשמ ןוכימל זכרמב עוציבל

 .ןיכמת לש דויצל הבסהה םלשנתש רחאל ךסהלת וז האצוה

 רחאל ירה ,הבסהה יכרוצל התרזע תא ןיכמת תרבה הליבגה זרכימב יכ םא - הבסה .4

 :ןיכמת תרבח הנכומ התא ומיוקש םינויד תרדיס

 .שדחה בשחמה עיגיש דע רוצייו הבסהה לכרוצל שורדה םדא חכ תוצקהל .א

 .םולשת ילב הבסה יכרוצל בשחמ תועש תוצקהל .ב

 .א"תו םילשורי ןלב רמוחה תלבוהו תועיסנל תורנשקה תואצוהה לכב תאשל .ג

 .אשונב ןנכימה לשנא םע הלועפה ףותיש הז תשקבמו השקיב הרבחהש המ לכו

 .ללאנמש .או דלפ .א ה"ה תעידיל ולא םליאצמלמ אבה אנ

 ה כר ב ב
 0 תנברתהו ךוניחה .שמ ,ןיקלא .נ :קתעה

 / םיביצקתה ףגא ,ןויס .ע
 ןויקיק .מ : םיביצקתה ףגא ,ץלנפש .א
 ב םיביצקתה ףגא ,ןמזוג .ר

 .םלחפסנ :הטול



.2 

.2 

 זורוב - ךנניחה דרשמ תנמזה

 תילניגרואה העצהה

 'א בלש

 ףות

 50 5  ןורכז

 תיזימ

 (ןיקלא בתכמ) הגמזהל תנפסות

 תספדמ

 פל -ל תפסות

 תרושקת יצורע 8 תפסות

 ךץעצ-ל - 402717 6 תפסות

 תזאמסדי ססאאמס' ג'י

 4 טעאסזז גם
 79 71/5 סאד

 6 זש<% 8

 3.1.53 ןורכז תפסות

 םיפנסמ

 ב0207 | 3 לוטיב

 םיטרסהו םיקסידה לע שרפה

 :תוחנה

* 

 הרישי החנה

 (ןמוזמב רלוד ןוילימ 2 תונמזה ךותמ) רצואל החנה

 םולשתל הרתי

 .טוריפ האר
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 םיקסירו םלטרס יריחמב םייננלש

 תאז תמועל .עצומה גוסהמ םיקסידהו םיטרסה רוציי תא לטבל תדמנע איהש העלדנה הרבחה

 :ןה תויורשפאהו םיגבוכנ םיקסיד תורדס לש שדח רנציל הרבחב שי

 םיטרס

 %*% 0 1א8 רלורטבוקה ףוריצב ריחמה 144 82  תוריהמ - הנשי הרדס

 :תולורשפא

 % 138,800 1א8 רלורטבוקה ףנריצב ריחמה | 2*200 תנריהמ - תושדח תורדס (א

 .% 1,560-ב לוז רתוי ריחמה

 %*%5 0 2א8 רלורטנוק ףוריצב ריחמה | 200 - תוריהמ (ב

 35 0 תפסות

 .הקופתה תלדגהל איבמש 2א8 רלורטנוק לע איה וגתצלמה

 םיקסיד

 ךשי-

 *% 0 242 113 םיקסידה לש וטורב הפנ

 , שדח

 0 261 83 םיקסידה לש וטב חפנ

 = 2 תתחלה % 0 התחפה

 %- 0 תפסות הנשי ןאכ עצומש יפכ לבקתת העצהה םאב

 % 19,200 לש התחפה

 ממו בכ ל ו ב ל ב

 . % 200,000 | ךסב ךוביחה דרשמב ןקתימה תמקהב ףתתשהל ןיכמת תרבח תעצה

 לע דומעל היהי השק ןיכמתל ומרגב רבכש םידספהה רואל םלוא י"ל 250,000 ובשרד וגנא

 .וז השירד
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 ןיכמת תועצה

 (א

 (ב

 (ג

 (ד

 :התיה תוחתפתהה

1 

 .ביבא-לתב 2 4700 בשחמ -- זרכימה תרבוחב

 ,.הרומת ילב הבסה תויצליפמוק ךרוצל בשחמ תועש

 .הרומת ילב הצרה ךרוצל בשחמ תנעש 0

 .העשל י"ל 700 יפל - ףירעתהמ 70% ריחמב בשחמ תועש 0

 .םדא ימל 800 - םדא הוכ

 .2 3500 ם-יב בשחמ -  'ב בלש

 .הרומת ילב הבסה תויצליפמוק ךרוצל בשחמ תועש

 .(?י"ל 250-350) לש רלחמב תרחא העש לכ

 .םדא למל 800 - םדא התוכ

 .בלבא-לתב 2 4700 בשחמ -  'ג בלש

[ 

 רשא דע ףסונ םולשת לכ ילב ביבא-לתב רנצילה תאו הבסהה לכ תא עצבל הנכומ ןיכמת

 ףתשל אוה ךוניחה דרשממ שרדנ רשא לכו ךוביחה דרשמב לעפויו שדחה בשחמה עלגל

 .הרבעהה ?בלשב הלועפ

 .בשחמה תעגה םע רבכ רוצייל הליעפ הסלנכ רשפאת הבסה לש וז הרוצ

 היה? ץמאמה רקיעו תושדה תוינכות לש חותיפה קספיש יאבתב ליעל רומאה לכ - םוכיס

 ₪ 0 .הבסה יכרוצל
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 'ט הת 5 סנ

 תועצהה יריחמ

 2  ףסומ

 דובכל
 דרא אגרש רמ
 תנברתהו ךובניחה דרשמ
 לארשי יטבש 'חר
 םילשורי

 1974 ללויב 25 ,םילשורי

 ,.ב.א

 בשחמ תכרעמ דולצ יריחמ :ןודנה

 םיריהמ םע ,ךוניחה דרשמל ובמזב עצוהש בשחמ דויצ לש הינקה יריחמ ב"צמ ךתשקב ?פ לע

 .םלחכונה םיריחמהו 18.2.75-ל םיבוכב (םיבוקת ללוכ) העצהה תשגה תעב ףקותב ויהש

 ובטרפ אל ותואש תרושקת דויצ ללכ אוהו % 1,429,846 -ב םכתסה ונתעצהב היבקה ריחמ

 .תיללכה הנומתה הבשי אל הז רבדש ןויכמו פ"עב ךל וברבסהש תוביסמ הטמלש האושהב

 ,8 57,510-ב תמכתסמ וילא תודומצה טלפ/טלקהו בשחמ תכרעמ לש תובקה יריחמ תאלעה כ"הס

 ןויצה יבגל 4.7% לש לדוג רדסב תורקיתה .יחכונ ריחמ % 1,273,645 -ל 4 1,216,135 -מ

 .רכזנה

 הבושת אלא ,העצה רדגב םינפ םושב הז יבתכמב תוארל ןיא יכ שיגרתלו רוזחל ינוצרב

 .םכל השורדה היצמרנפבאה תלבקל םכתיינפל

 ,בר דובכב

 ללילכח דג



 ךונגיהה דרשמל העצהב דויצ יריחמ תארשה
 דה". החה ההד

 %  -ב היבק יריחמ

 (18.2.73) העצהב יחכוב

 25 2 קזס06551ה) )הוז 780,880.- 2.55

 02 5616610ז (וסח. 12,440.- 10
255 3215 9,590.- 00 
0 6 56,910.- ,0 

 27 001 קסושסז ()חוז . 18,185.- 12

 1215 סן (0ח6!50 זוז 8,400.- ,66

 הוקיפה תבהתר בשחמה תדיחי יריחמ םייביב םוכס | 886,405.- 223

0 -.15,500 0 01 2201 

 2221 02 קזזהזסז סהוזס] !חזז 27 ,640.- 20002

 3 1 קזזחז6ז 35,400.- 2,003

 16 001 ןחוסזסה, (0חסזח > 2 6,000.- +6

 203 ₪0 ך006 (סחזזס] 30,220.- 5,555

 2220 33 וסטח6110 10065 א 5 93,700.- 0

 2233 סו ובא 8 (סחוזס] 67 ,740.- 055

 10 01 13% 5וסוס6 53,530.- 7

 .םלפ טלק תודיחיל םייביב םוכס | 329,730.- 8

 םלפ/טלק תוריחיו בשחמה תדיחי כ"הס ], 216,135.- ] ,65
 (תרושקת אלל)
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 הת פ סנ
 שת בדיד שב שנהב בתאננ:ע נג

 תיעצהה ריחמ

 2 פומ

 ד"לשת באב 'ט
 1974 ילגיב 8

20|.2 
 תוברתהו ךוגיחה דרשמ ,ןמדירפ .* רמ  :לא

 .ךןיכמתו .מ.ב.י תועצה לריחמ תַאְשַה :ןודבה

 .1974 ילולל תינכדע תורבחה יתש יריהמ ןיב האושה ןלהל ךתשקבל

 .י"ל 4,140,000-כ ךסב םכתסמ תועצהה יתש ןיב שרפהה .1

 :םיאבה םלמנכסה ןמ בכרומ הז שרפה

 %" 0 זרכמב .מ.ב.* תעצה .א

 רשא ךונחה דרשמ תופסות ללוכ ןיכמת תעצה

 ו הלשממל ההבהה יוכינבו זרכמה רחאל וגמזנה

92,000 % 

 % 65 ,0 - העצהה לע 4%-כ ךסב .מ.ב.י לריחמב תעצונממ תפסות .ב

 .רלודל י"ל 6-כ אוה אנביב רלודה ךרע

 ךובגהה דרשמב בשחמ ןקתימ תמקהב ןיכמת תרבח תופתתשה .ג

 ל">, 0 .תוברתהו

 הכרדהב ,הבסהב עויס :ומכ םיפסונ םלמרוג ןובשחב וחקלנ אל | .2

 .ב"ויכו

 ,הת כר ב ב

 ןמזוג .ר

 םיביצקתה ףגא

 תוכרעמ להנימו הלצמוטוא לע הננממה
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 ל ה פ סנ

 םינייפאמ גורד

 ןוגראה יגוס יפלו םתובלשה יפל בשחמ תריחבל םינייפאמה גורד

 1  רפסמ אלבט
1 . 

 ךנגראה יגוס לכ יגוט לכ

 ומז לודיג | תנליבח| המאתה | הרומת | תולע הנכות | הרמנח
 הקפסא

 תויטרפ תורבח

 3 תוירונבצ תורבח

 5 הלשממ

 רקחמ

 4 ךונחה דרשמ

 38.5 8 30.5 | 20.5 . 18.5 0 5 14 צה
 16 15 8 -2 +4 -12.5 0-75 59 (8- ב5
"3 -[) 72.25 56.25 156.25 16 4 4 110.25 | 256 

 א

 א=8 <
 ן 2

5 8( - )8-2 

0 

 6 = אא (א+) = כ = 68 4 = 1: 0.955 5 1 =

 ךונחה דרשמ ללוכ ,תויטרפו תוירובצ תורבחו הלשממה ?דרשמ ןיב האוונשהב : א צ מ מ

 | .םאתמ אצמב

 [33] רנד ןיע ץיבורוב לש םתדובעב םג ךכ

 תקדוב אלהש ןניכ תיתועמשמ הביא הבורמה םאתמה םדקמ י"ע תנתינה הנומתה
 ןוגרא ?גוס 2 לכ ןיב םאתמה ?מדקמ תקידבב .ןוגראה יגוס לכ ןיב םאתמ

 .ונרחב המ יפל קויד רתיב ונדמלת
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 2  רפסמ אלבט

 הלשממ אלל ןוגראה יגוס לכ

2.5 7 

15 9 

156.25 | 1 

 14.067 :אלבטב יטירקה ךרעה

 תולת שי .םהיניב קהבומ לדבה ןיא הלשממ אלל ,ןוגראה יגוס לכל םיסחייתמ םא :רמולכ

 .[ 13 ]רוקמה ךמסמ יאצממל דוגנב תאז תונושה תורבחה לש םיגנרדה ןיב

 הארנש יפכ ,םאתמ אצמנו האוושהל ףסנב ךונתה דרשמש םושמ הלבקתב וז האצות

 .תויטרפ תורבח ןיבל וניזב דימ

 תוגוזב םתובישח לפל בשחמ תרלחבל םלנייפאמה גורד תאוושה

 3  רפסמ אלבט
| 

 תויטרפ תורבחו ךונחה דרשמ
 ,נצע-וב-בי  נ1

 לודיג | תוליבח | המאתה | הרומת ,תולע הנכות | הרמוח
 הקפסא

 ךונחה דרשמ

 תויטרפ תורבח

6.26 - 156 
;0- 1 5 7 
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 תורבחו ךונחתה דרשמ ןיב םאתמ םייק 0.643 אנה 0.05 תוקהבומ תמרב יטירק ךרע : א צ מ מ

 .םהיגיב קהבומ לדבה ןיא .,תויטרפ

 4  רפסמ אלבט

 תג רובב הורבהוי ובתה דרשמ תנירובצ תורבחנ ךונחה דרשמ

 לודיג | תוליבח | המאתה | הרומת | תולע הנכות | הרמוח
 הקפסא

 ךונחה דרשמ

 2 תוירובצ תורבח

4/2 9 4 

 ןמז

24 

 ל וש 1
8 54 ₪ 

 ָ 5 ןיא 0.05 תוקהבומ תמרב .0.643 אוה 2.05 תוקהבומ תמרב ,אלבטב יטירקה ךרעה : א צ מ מ
 .קהבומ םהיגיב לדבהה .תוירנבצ תורבחל ךונחה דרשמ יגורד ןיב םאתמ

 5  רפסמ אלבט :

 , תלשממ ?ידרשמו ךונחה דרשמ

 לודיג | תוליבח יי ו 0 ןי 0
 הקפסא

 ךונחה דרשמ

 הלשממ ידרשמ

, 

 .הלשממה ?דרשמל ךונחה דרשמ ןלב םאתמ םיליק 5 תוקהבומ תמרב : א צ מ מ

 יה
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 6  רפסמ אלבט

 רקחמ לגוכמו בקתמ לבוכמו ךונהה דרשמ דרשמ

 לודיג | תוליבח | המאתה | הרנמת | תולע תנכות | הרמוח
 הקפסא ןוגראה גוס

5 5 5 

2.05 6.25 | 5 

 .0.05 תוקהבומ תמרב ,רקחמ לגוכמל ךונחה דרשמ ןיב םאתמ ןיא : א צ מ מ

 ךוננחה דרשמ

 4 = רקחמ ינוכמ

 שמ מ 2

 7  רפסמ אלבט

 9 דניוודיינש לש ורקחמ תואצותו ךונחה דרשמ

2 = - 
12 2 
 ₪ 1 - רד

 דרשמ ןיב םאתמ ןיא ךכיפל ,0.05 תורהבומ תמרב 0.645 ונה אלבטב לטלרקה ךרעה : ָא צ מ מ

 .דניוודללנש לש הריחבל םינוירטלרקה ןיבל ךונחה

 תמועל 0.62 הנה האצותה ןכש ז"כב םאתמ םויק לאכ תאזל סחייתהל ןתיבש יל המדב

 .םאתמ לבקנ טעמב הכומנ תוקהבומ תמרב ,0.64 יטירק ךרע

 8  רפסמ אלבט

 םלנללפאמה גורד לש תמכסמ תיתאוושה אלבט

 / םלינושה ןוגראה יגוס ?פלו םתובלשח יפל בשחמ תריחבל

 דניוודיינש תלשממ רקחמ ינוכמ תוירובצ תורבה תויטרפ תורבח

 0-02 )08 0:08 0.09 0.099 ךונחה דרשמ

 .הלשממה ידרשמ ןיבל וניבו ךונהה דרשמל תויטרפ תורבח ןיב םאתמ אצמנ



 רעלא דלפ

 םרלתע ןולס

 בוקסל ל"אר

 למר ןמזוג

 רזעילא ילאומש

 ולתפב ןיקלא

 אגרש דרא

 השמ ילארשי

 הלמרכ ונור

 תג ימדש

 רואמ ןייטשרוב

 לדבמ ןמפוה

 לכדרמ ןויקק

 השמ לאנתב

 הירא ןנסגור
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 ם לני אה רה מ  תמ לטהר
 יי

 .ךונחה דרשמ ל"כנמ

 .(תנודנה הפוקתב םיביצקתה ףגאב) רצואה דרשמ ל"כנמ

 .זא,היצמוטואל הדעוה ר"וי

 .םיביצקתה ףגא

 .זא ךובנחה להנמ לע הנוממה ,לעופב ךננחה דרשמ ל''כנמ

 .הריחבה תדעו ר"וי ,ךונהה דרשמ לש ןוכימה תדיחי להנמ

 .לשאר ןחוב

 16ת0תתמהע% -ה עוצבל ףתוש .לשאר ןתינכות

 .ליעפ ברועמ

 .הדיחיה להנמל רזוע

 .תנרגב תוגיחב טקיורפ 'ר

 .הדעוה רבח

 .ל'יכבמל ץעוי

 ,ם"תליא שלא - הזוחה דבעמ

 .התישארמ הבסהב קסע זנרוב שיא

 .ןיכמת תווצמ
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 היפרגוילביב תמישר

 רקחמל ןוכמה ,ביבא-לת תטיסרבינוא ."לארשיב םיבשחמ תינקו תריכש" :.י ,ץיבנרנה

 .1974 ץרמ ,38/4 הדובע רינ ,לארשיב םיקסע

 הקימניִֶד :.סלוו ,םנטרה ,ינבואר :ב ."התעיבמו החותינ ,יונשל תודגבתה" :.א ,רדנז

 .315 - 307 םיפד .1972 וידחי תאצוה ,ביבא-לת .ןוגראה לש

 תינכותה לש תמדקומ הכרעה :.ד לבנשמש -ו .א ,רפילש -ו .ד ,ןניק -ו .י ,ןנסלנצכ

 ,מ"עב 'תושו ינושמש לאינד .(ימינפ םוסרפ) ,ינורטקלא בשחמב שומשל

 .1968 טסוגוא ,הילצרה

 ,םוטרה ,ינבואר :ב ."דימתמה יונשה תיעבו הצהמל יתרבח לקשמ יווש" :.ק ,ןיול

 .277-271 םידומע .1972 וידחי תאצוה ,ביבא-לת .ןוגראה לש הקימניד:.סיוו

 :תוטישו ןוגראל תורשה ,הנידמה תורש תוביצנ -ו ןוכימל הדיחיה ,ךובחה דרשמ

 .(למלבפ םוסרפ) ךונהה תכרעמב ינורטקלא בשחמב שומשל העצַה

 .1966 ילוי ,םילשורל ,תוברתהו ךונחה דרשמ

 ךונחה תכרעמב לנורטקלא בשחמב שומשל תינכות :ןוכימל הדיחליה ,ךובחה דרשמ

 .1967 רבוטקוא ,םילשורי ,תוברתהו ךונחה דרשמ .(למינפ םוסרפ)

 דרשמב בשחמה לש רוציה רשוכ תלדגהב ךרוצה :םינותנ דובעל הדיחיה ,ךובחתה דרשמ

 .1971 יגוי ,םללשורי ,תוברתהו ךונחה דרשמ.(למיגפ םוסרפ) תוברתהו ךונחה

 .(למינפ םוסרפ) בשחמ תריחבב םילוקיש :םינותנ דובעל הדיחתיה ,ךובחה דרשמ

 .1971 ינוי ,םילשורי ,תוברתהו ךונחה דרשמ

 .תושירד תרדגה - תוברתהו ךונהה דרשמל ינורטקלא בשחמ :תוברתהנ ךונחה דרשמ

 .1972 רבוטקוא ,20/72 ץרכמל חפסב

 ,הבידמה רקבמ דרשמ .(26 רפסמ ה"וד) ה"לשת תנשל הנידמה רקבמ ח"וד :הנידמה רקבמ

 .1976 ,םילשורלי

 .1975 סרמ .(ימינפ םוסרפ) תוברתהו ךונהה דרשמ בשחמ תפלחה :תוברתהו ךובנחה דרשמ

 ,לנבואר :ב ."ןוגראב םייונש תסנכה" :.ט,? ,רלסקו -ו .ר ,םיובנגנטט -ו .5 ,קירסמ

 .325-315 'מע .1972 וידחל תאצוה ,בלבא-לת .ןוגראה לש הקימניד .סיוו םנטרה
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 ,ביבא-לת תטיסרבינוא ."לארשלב םיבשחמ תריחב" :.ל ,ץלבורנב -ו .5 ,רנד ןלע .3

 248/75 הדובע ריג .יטנקר ןואלל ש"ע םיקסע להנמב םיכמסומל ס"יב

 .1975 טסוגוא

 ד

 .1972 ,וידחי תאצוה ,ביבא-לת .ןוגראה לש הקימניד :.םנטרה ,סלוו ,לבבואר .4

 הץקעעפ,0.: 1מ%0עעסת!1סמ 1'ת609ע התה 1165200 - 4 61ם0021 6 ב
 + ההדרים 0000 - 4 סההט0צ8ו טסוסתסס /ן6ש

 36801תַש, 11858.: .08180ב 0/6510ע, 4.

 ע10,28.: "1ת6 900181 25ע020108ע 01 900181 00". 1: טעמה, 0-6 פג[

 3.: 1 דתססעע הת6 00 06 0ת8תַש6. [.0מ00ת , '8ט15600מ

 קוגמ110 9010מ, 1967. סס 4

 תה, 4.0. גמ6 0008, 0.0.: 6 1זהתהק0תתסמ5 01 0ת8תש6, 1160ע8ש - 1

14 

 36002820, ת.: 0ננ8מ120010מ 6ט6]סקמתוסמ 6578200108 הת 1 0801מש

 400150 ב

 0ת500, 1. "0100 1201מ2". 00 תל 5

 תסמת18), 7.00 - 0תהמקומק (0תק8מ10(128ת8, (6ש צסעאנ ]10 0ע8א - ]164

 - סצקהת12הו1ס0ם 00ט61סקתוסע : 108 בסטע6, (00עו81ם8 גב 008

 16801תַש 11858.: 8400150ב 0/6819%7, 4

 30מת18, \/.0. 26מת6, 8.2. 8ת6 0ג1ם, . (605.) : ₪8 ין18תמות 1 6

 2מ0.60. אסש צסעא: 11018, תומסבהנ6 הת6 071ם5000. 4

 בוטתמסת(41. " .4קקעומַש הב 0.2. 1600מ1006 זמ 010018 2018 0009

 געש 8ע6". סטע8] 1 400001, 4טָש 62. םסס

 תטסאסק, ע.1.:' עפתוה(1מש +6 '11נתותש 01 021080 סם ג ₪73%01ג8 : גם

 מט ה]וגהל1סמ 01 116%1008 86". 0 תוקט66 עפ המה .4ט+1(0118סת , 4

 עה|פסמ, 0. ₪., 18926206, 2.1. 48 (2ע01ם0ע, 608(,..1.) -

 (תהתק6 8תב 060610קתג6מ6, 110360006, 11[.: 1ווזת הב 0286 5
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14 
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20. 
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 דךימ6 2160016 20568ע0ב עסקעהזמנ [1םס0טהעס / 500 הע6 ט8108010מ 7600ת101065 4,

 תו6ס6!0 ,].: "288 0]86018ב סם 60 תוקט0סע 086'. 8[1עטהל0 טכותספפ 0010.

 182 - ע6060

 תומ - עסע , 2. ₪ ₪86ט , ₪.: " 4 תעגצהסושמ 1סע 1019'. 6]-הצנט םתוט6עןע,

 קפסוג(ע 01 118םהְק6סמ6, \/סע!םמק 29ק6ע, 256/76, 4

 (0110ע:תהמ ,5.0.: 110(ןטפווסמ התה 0006010107, 1מ6ע108מ ]/8ת8ק0ַס4 /4550018010ב

.1 .10 

 (ע01ם6ע,10.5.: "0(8ע0ת8 0( 0עק8ם12810מ 08226". 1ם : 60]28ם, (1.11.86 16

 ע.ת.6ש 0261מ0ע, 14.2: 0עק8212010ת8] 028מק6 התה 120ש6]סקתוסמ(, 1עטשןם

 8מ6 כסע86ק 22688,1970. קס 213- 4.

 קטספסמ, 4.8.: 4 [התהק6ע'5 030106 10 11ה\1תק 0תפבקס8 , אסא צסעא: (110ע 6

 80מ8 , 1ם0- ,4.

 10511מ, 2.0. : 4ת91עפ1פ, 2051קמ 8ת6 95100010מ 01 60מוקטל6 975008 , 86

 ת30861םק 1מ0, 211תק60מ 7111,

 - 0 8016000ם . 00180מ %0/0816ש עוגט181מש 002 8םע 1מ0, 4.

 נסממפסת), ת.ת.: "א60000 : 0 110850268". 2008128010, 200, 01.

 ך,םהאעסמ66, 2.8.: "[זסש +0 0681 \(/ן1ם 3681900ם00 +0 028םַק6". 1ם: 280, (..

 ₪ עשע6תס6, 2.3. ₪ (001ם00ע, 1.0.5 00 ת08ת12811008] (008תק0 0

 תכ6ט61טקתוסת6, 1עש1ת הת0 002ע50ק 22658, 1970. סס 4

 ד 16, 11.1.:" .4סק1106 (02ע82120010מ8] 6ג82מק6 !מ 1ת0ט+עע: 1

 76021081 המה !1טנגנגב 2ק00ע080265". 1ם : 60]28מ, 03.11. ₪ עמ,

 ש.ת.6 (עסוםסע), 1,0.: (0ע28מ1ו280108] (1גתק6ס התה 0]12606קתו6(.

 1תא1מ 8מ6 00086 22088, 1970. סקס 4

 - ה כס1160 0כע6המ12ה1סמ 022226 1 1ם0ט5+2ע: %20000ע981, 1

 התה [זטנמהת18010 2קסעסהבסב68" .1ם:0%(.1. 8[1ע0ם (00.), 11800006 4%

 סעקהמו20010ם5 , 0 ם08הַקַסְ, 380 11681, 4:

26: 

27. 

28. 

29. 

10. 

11. 
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16: 
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 ד סאזמ,(.11,6 4עותק6מ 1.43.: "1100ןטהסת הת 26ת8ט10ל', 1ם: 0]8מ,. .

 ₪ 1/קאע6מס6 , 2.3. 6 0261 ם0ע, 1.72. : 008מ12801ם8] 6

 88 676100120מ6. 1עא1ם גמ0 120ע56ש 22688,1970. כ 1

 דטס88 ,11.0.: "קסע[סתובמ66 ט810801סמ גתה 1[סמו:סע1םש". 011 0 תסטוןתש

 בגעט6ק, 99. 1

 - - "ג ע65021001ט8 110861 0+ 1ת!סנמה1סמ 6540ג 1ם 000686 0+ 6

 סעשהת10ַ(128מ'. 2208 2856. 001 5, 0. 2,3,4, (א1ם66ע 1973).סס 3.

 3 8מ(0ע0 1176 28169 .

 דהזו1105, א, ₪\/811ג06, 1.: 02ק8מ120110מ8] 020מ20 . (110םט16ש, 1[:

 קסע681מ8ב 86 00., 1.

 רוסעשהמ,1.5.: \/םתהקותש 08מש6 : 1ם6 528500105 01 801[1מ8 (028םק6 0/0ע% [סע

 רצסוג. 1100ע8 .4 ,11111 - 

 1182מהַשסנמסב6 1001008: "11סש 000082168 0200200116 081850206 +0 0880",

 עוהתהקסומסמ6 36ט16ש , 701. 61. םק 17-25 , 10. 1.

 סו₪גטסש תספומ, 7.: "160בם1ףטס 10ע 000]50ם₪ 611811 00 וקט(6ע5". | תו8ת10ב,

 48ם. 1970. סס

 קפ:108 תסססנ+, 1.: " 1 60%]00 ". 2808118110מ, 0200. 1969. ככ 1.

 60םאהע(2, 12.8.: " 00סנמקט66ע 2טה]טב1נסמ המה 561601מ2", | הוהתוהמהַק0 סם,

 4טת. 68 סקס 4.

 תמו 01 מ ,.ע. ?'1מם6 22800106 01 00 נקטל6ע |5016000מ". 32810100

.71 60 

 918עס6, ט.ם.: 76 00ת011105 01 00תקט00ע5. 001טתג018 0ת100ע81%ל 0

 אסש-צסעא.
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 00626 1ס0ש 1מ(סץנתנגו1סמ 878028, 1026 2201006 01 1.1.0. 4.

 םמ6 (206ע11626 05 1
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 סוס ,\ש . ₪, :"000 תוקטס6ע 561600108, 70סוגעםה] 01 2858 1התהקנב6מ(, 60. 0.
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